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W sprawie uprawnień budowlanych kolejowych
Pan Tomasz F. pisze
Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących uprawnień budowlanych.
Czy osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych może wykonywać projekty jak również być kierownikiem budowy (kierownikiem robót) gdzie niżej wymienione systemy
i urządzenia mają zostać zabudowane, z zakresu:
1. Systemów nadzoru audio-wizualnego typu TvU przeznaczonych do obserwacji
obiektów kolejowych (przejazdów kolejowych, przejść, peronów, przejazdów kolejowych z zaporami sterowanych z odległości, sygnałów końca pociągu tzw. SKP, innych obiektów wymagających stałego nadzoru) oraz komunikacji audio personelu
nadzorującego z osobami znajdującymi się na tych obiektach. Nadmienię, że telewizja użytkowa (TvU) jest telewizją dla ograniczonego kręgu użytkowników gdzie
główne zadania i zastosowania telewizji na obiektach kolejowych to zabezpieczenie
(zdalna obsługa) jednopoziomowych przejazdów kolejowych i przejść dla pieszych
oraz nadzór terenów i obiektów.
2. Zwracam się z prośbą o szczegółową, zgodną z obowiązującymi przepisami interpretację czy osoba posiadająca ww. uprawnienia może pełnić samodzielną funkcje
techniczną przy projektowaniu ww. systemów telewizji przemysłowej jak i przy kierowaniu budową (kierowaniu robotami).
Odpowiedź:
Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych może wykonywać projekty, a także pełnić funkcję budowy systemów telewizji przemysłowej z wyłączeniem
systemów nadzoru audiowizualnego i sterowania w obiektach kolejowych. Pełnienie
samodzielnych funkcji technicznych w wymienionych w liście instalacji sterowania
i monitorowania wymaga posiadania uprawnień budowlanych w specjalności kolejowej. (Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – Dz. U. 2005.96.817, §20).

Z interpretacji przepisów rozdziału 8a rozporządzenia
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