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Uzasadnienie 

do projektu rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia ...... 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

I. Uzasadnienie ogólne 

(1)  Podejmowana obecnie nowelizacja rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z późn. zm.) jest niezbędna z niżej podanych powodów. 

 

(2)  W ostatnich latach następuje szybka ewolucja zbioru Polskich Norm przyjmującego 
normy europejskie, opracowywane głównie przez Europejski Komitet Normalizacji (CEN) i 
Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Znaczna intensywność strumienia 
wprowadzanych norm spowodowana jest zobowiązaniami Polski, w związku z faktem, że 
stała się ona państwem członkowskim Unii Europejskiej. 

Wywołuje to konieczność wprowadzenia odpowiednich zmian do rozporządzenia za-
równo do samego tekstu przepisów, ujętych w paragrafy, ustępy itd., w których występują 
powołania na normy, jak i załącznika nr 1 do rozporządzenia, zawierającego w formie wy-
kazu pełną identyfikację norm powołanych i przepisów, w których nastąpiło to powołanie. 

 

(3)  Ważnych zmian dostosowawczych wynikających z członkostwa Polski w Unii Euro-
pejskiej wymaga Dział VI rozporządzenia pt. Bezpieczeństwo pożarowe. Powinny one 
umożliwić stosowanie w Polsce wyrobów budowlanych wprowadzanych legalnie do obrotu 
na jednolitym rynku europejskim i znakowanych CE. 

Kluczowym zagadnieniem było określenie zakresów i warunków równoważności 
z jednej strony – europejskiej klasyfikacji reakcji na ogień wyrobów i europejskiej klasyfika-
cji odporności na ogień zewnętrzny dachów, a z drugiej – wymagań w tym zakresie, for-
mułowanych w rozporządzeniu za pomocą klasyfikacji polskich. 

Potrzebne prace badawcze i analityczne zostały wykonane w Instytucie Techniki Bu-
dowlanej, a ich podsumowanie nastąpiło w wydanej w 2004 r. instrukcji ITB zawierającej 
praktyczne zasady i zakresy równoważności klasyfikacji polskich i europejskich (ustalonych 
w decyzjach Komisji Europejskiej). 

Dzięki temu możliwe było opracowanie załącznika nr 3 do nowelizowanego obecnie 
rozporządzenia , w którym nastąpiło jednoznaczne przyporządkowanie: 

1) klas materiałów i wyrobów w zakresie reakcji na ogień (tzw. euroklas) wg PN-EN 
13501-1, określeniom stosowanym w rozporządzeniu, a dotyczącym stopnia palności 
(przyporządkowanie to nie jest możliwe w przeciwną stronę), 

2) klasyfikacji odporności dachów na ogień zewnętrzny określonej w decyzji Komisji Euro-
pejskiej z 21 sierpnia 2001 r. nr 2001/671/EC, określeniom stosowanym obecnie w roz-
porządzeniu w tym zakresie. 

Tak pomyślany załącznik pozwala, zgodnie ze stosownym przepisem rozporządzenia, 
który go wprowadza, na jednoczesne stosowanie dwóch systemów klasyfikacji ogniowej 
wyrobów i materiałów budowlanych: dotychczasowego krajowego – przyjętego w rozporzą-
dzeniu oraz klasyfikacji europejskich. 
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Załącznik realizuje sformułowany wyżej postulat umożliwienia stosowania w Polsce 
wyrobów budowlanych (w szczególności produkowanych w innych państwach członkow-
skich) sklasyfikowanych według ustaleń przyjętych w Unii Europejskiej i oznakowanych 
znakiem CE – oczywiście z zachowaniem przepisów rozporządzenia odnoszących się sto-
sowania wyrobów w budynkach. 

Ze względu na brak ustaleń Unii Europejskiej w pełnym zakresie, pozostają w mocy do 
tego czasu przepisy rozporządzenia powiązane z systemem Polskich Norm, tak zwanych 
„własnych”, to jest nie stanowiących transpozycji, ani norm europejskich EN, ani norm mię-
dzynarodowych ISO. 

Jak wspomniano wyżej, załącznik nr 3 został przygotowany na podstawie znacznie ob-
szerniejszego opracowania (Instrukcji) Instytutu Techniki Budowlanej pt. Przyporząd-
kowanie określeniom występującym w przepisach techniczno-budowlanych klas reakcji na 
ogień wg PN-EN. Instrukcja ta zawiera informacje uzupełniające, a także kierunkujące wła-
ściwe stosowanie załącznika. 

 

(4)  Kolejna istotna zmiana rozporządzenia dotyczy problematyki zawartej w § 12. Zgodnie 
z zagwarantowanym konstytucyjnie prawem własności, ma ona na celu lepsze poszano-
wanie praw właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości, szczególnie przy wznoszeniu 
budynków blisko lub na granicy z sąsiednią działką budowlaną. Zmiana umożliwia także 
racjonalizację związanych z tym procedur administracyjnych. 

W konsekwencji wyroku Trybunału Konstytucyjnego (z 5 marca 2001 r.) z paragra-
fu 12, ówczesnej wersji rozporządzenia, został usunięty przepis wymagający uzyskania 
pisemnej zgody właściciela sąsiedniej działki budowlanej na bliższe usytuowanie budynku 
od granicy tej działki, niż wynikałoby to z wymagań rozporządzenia. Jak wykazała praktyka 
stosowania tego przepisu, „instytucja” pisemnej zgody sąsiada stanowiła bardzo skuteczny 
środek, pozwalający na uniknięcie sporów w drażliwym obszarze stosunków sąsiedzkich. 

Występujący w szeregu obszarach kraju stan rozdrobnienia nieruchomości grunto-
wych i istnienie licznych działek budowlanych o małej szerokości, powoduje, że wielu drob-
nych indywidualnych inwestorów, właścicieli takich właśnie działek, usiłuje sytuować bu-
dynki, w szczególności jednorodzinne, w zbliżeniu lub bezpośrednio przy granicach z są-
siednimi działkami budowlanymi. 

Obecny stan przepisów (po usunięciu wymagania zgody sąsiada) zmusza inwestorów 
do występowania z wnioskiem o udzielenie, przez właściwy organ administracji architekto-
niczno-budowlanej, odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych, co zgodnie z prze-
pisami art. 9 ustawy - Prawo budowlane wymaga uzyskania uprzednio indywidualnego 
upoważnienia Ministra Budownictwa. Zjawisko to przybrało skalę masową (np. ok. 3000 
przypadków w 2004 r.) i świadczy o wadliwości konstrukcji omawianych unormowań. Dzięki 
proponowanej zmianie, konieczność angażowania ministra do jednostkowych analiz za-
sadności sytuowania budynków nie zachowujących wymagań odległościowych określonych 
w ust. 1, zostanie zasadniczo ograniczona. Rozstrzygnięcia wymagające rozpoznania sy-
tuacji zainteresowanych stron (sąsiadów), będą mogły być podejmowane przez lokalny 
organ administracji architektoniczno-budowlanej, mający nieporównywalnie lepszy wgląd w 
faktyczne sytuacje przestrzenne, techniczne i społeczne, niż urzędujący w Warszawie mi-
nister. 

Nowa propozycja uregulowania tego problemu zawarta jest w przepisie ust. 3, który 
pod określonymi tam warunkami – podlegającymi weryfikacji przy wydawaniu pozwolenia 
na budowę przez terenowy organ administracji architektoniczno-budowlanej – umożliwia 
sytuowanie budynku w mniejszych odległościach od granicy działki budowlanej, niż ustala 
to norma podstawowa zawarta w ust. 1. 

Właściwe poszanowanie praw właścicieli sąsiednich działek budowlanych w stosunku 
do działki, na której wznoszony jest budynek gwarantuje przepis ust. 6. Stanowi on, że usy-
tuowanie (na podstawie ust. 2, 3, 4 i 5) budynku bliżej granicy, niż wymaga tego norma 
generalna (ust. 1) powoduje objęcie sąsiedniej działki budowlanej „obszarem oddziaływa-
nia” w zrozumieniu art. 28 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane. 
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Dzięki przyjętemu rozwiązaniu pozycja sąsiada, jako strony w postępowaniu o po-
zwolenie na budowę, staje się bardzo mocna i może on skutecznie bronić swoich inte-
resów, korzystając z uprawnień przysługujących stronie. Warto zauważyć, że nieopro-
testowanie zbliżenia wznoszonego budynku do granicy działki przez sąsiada jest prak-
tycznie równoznaczne z wyrażeniem przez niego na to zgody. Proponowany przepis tworzy 
warunki, w pewnym sensie analogiczne, do stanu, jaki miał miejsce wówczas, gdy warun-
kiem zbliżenia budynku do granicy była wspomniana uprzednio zgoda sąsiada. 

W nowym sformułowaniu przepisu ust. 5 wprowadza się, potrzebne dla praktyki, usta-
lenie dotyczące ograniczeń rozmiarów rozbudowy budynku istniejącego, wzniesionego w 
przeszłości, z tych lub innych względów, w odległości mniejszej, niż wymagana w rozpo-
rządzeniu dla budynków nowo wznoszonych. 

Podobnie, potrzeba wynikająca z praktyki stosowania przepisów, spowodowała ko-
nieczność wprowadzenie w ust. 2 nowego przepisu dotyczącego dopuszczalnych w zabu-
dowie jednorodzinnej warunków sytuowania w stosunku do granicy działki budynku go-
spodarczego, dotychczas poddanego takim samym, zbyt rygorystycznym ograniczeniom 
jak budynek mieszkalny (jednorodzinny), który jemu służy. 

Proponowana nowelizacja ust. 4 polega na liberalizacji dotychczasowego przepisu 
wymagającego symetrycznego względem granicy między działkami sytuowania budynku 
wznoszonego w stosunku do budynku istniejącego na działce sąsiedniej, o ile znajduje się 
on w odległości mniejszej od wymaganej. 

Omawiany § 12 ujmuje także w ulepszony i bardziej kompletny sposób sprawę odle-
głości od granicy działki budowlanej, takich elementów budynku, jak okap, gzyms, balkon, 
rampa, taras, schody itp. a w szczególności sposób mierzenia ustalonych w omawianym 
paragrafie odległości. 

 

(5)  W fazie przygotowawczej do nowelizacji rozporządzenia dokonano przeglądu całości 
tekstu pod kątem możliwości uchylenia niektórych przepisów (poszczególnych ustępów lub 
całych paragrafów) w celu ułatwienia posługiwania się rozporządzeniem. 

Przyjęto, że w proponowanym tekście rozporządzenia uchyleniu ulegają przepisy: 

– nie mające bezpośredniego i jednoznacznego powiązania z wymaganiami okre-
ślonymi w art. 5 ustawy - Prawo budowlane, w szczególności wymaganiami pod-
stawowymi, 

– dotyczące przypadków występujących bardzo rzadko w obecnej praktyce budowla-
nej, 

– o charakterze projektowo-technologicznym, nie zawierające treści normatywnych, 
to jest nie stanowiące nakazu, zakazu, warunku, dopuszczenia itp., 

– wyrażające oczywiste zasady fachowej wiedzy technicznej, znane profesjonalnym 
uczestnikom procesu budowlanego, których stosowanie nie musi być wymuszane 
przepisami techniczno-budowlanymi, 

– zawierające wymagania, które są już określone w przepisach odrębnych lub po-
winny być tam przeniesione, a także znajdujące wystarczające uregulowanie w in-
nym przepisie rozporządzenia. 

W rezultacie przeprowadzonej analizy z zastosowaniem powyższych kryteriów do-
konano uchylenia przepisów składających się na około 6% jego objętości. 

Ten element nowelizacji stanowi realizację postulatów międzyresortowego zespołu do 
spraw uproszczenia procedur inwestycyjnych działającego w 2004 r. 

(6) Kolejnym źródłem zmian zawartych w projekcie nowelizacji rozporządzenia są wnioski, 
postulaty i propozycje zgłaszane do resortu budownictwa przez osoby fizyczne, organy 
administracji, organizacje i stowarzyszenia, zawierające mniej lub bardziej skonkretyzowa-
ne propozycje dotyczące poszczególnych przepisów rozporządzenia.  

Należy tu odnotować propozycje ulepszeń i uzupełnień zgłaszane przez jednostki ba-
dawczo-rozwojowe nadzorowane przez ministra budownictwa. Ważnym partnerem noweli-
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zacji jest Biuro Rozpoznawania Zagrożeń Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, 
które zgłosiło propozycje istotnych dla praktyki uproszczeń i złagodzeń niektórych przepi-
sów rozporządzenia. Szczególną formą informacji o potrzebie lub celowości zmian były 
krytyczne publikacje autorskie na temat rozporządzenia zamieszczane w czasopismach 
fachowych. 

 

(7)  Jak już wspomniano przy omawianiu problematyki § 12, przesłanki do zmian przepisów 
rozporządzenia wynikają także z nagromadzenia doświadczeń związanych z udzielaniem 
przez ministra budownictwa upoważnień organom administracji architek-
toniczno-budowlanej do udzielenia zgody na odstępstwa od różnych przepisów rozpo-
rządzenia. 

 

(8) Wiele zmian proponowanych w nowelizacji rozporządzenia wynika z monitoringu 
i krytycznego przeglądu jego przepisów, dokonywanego przez specjalistów Departamentu 
Budownictwa i Architektury, później Departamentu Rynku Budowlanego, a obecnie Depar-
tament Regulacji Rynku Budowlanego i Procesu Inwestycyjnego w Ministerstwie Budownic-
twa. 

„Własne” analizy uwzględniają w szerokim zakresie konieczność dostosowania przepi-
sów do – śledzonego przez tych specjalistów – postępu technicznego w poszczególnych 
dziedzinach budownictwa, a także do osiągnięć nauk technicznych związanych z budow-
nictwem. 

Równocześnie należy podkreślić, że przegląd przepisów pozwolił na wprowadzenie do 
tekstu rozporządzenia wielu ulepszeń (uproszczeń) redakcyjnych, terminologicznych, uści-
śleń, niezbędnych uzupełnień, likwidacji powtórzeń itp. 

Monitoring przepisów rozporządzenia pozwolił także na krytyczną ocenę skutków ich 
funkcjonowania w praktyce, i w konsekwencji na usunięcie tych przepisów, które przynoszą 
negatywne skutki, najczęściej uboczne. 
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II. Uzasadnienie szczegółowe 

 

Ad. pkt 1 – § 2 ust. 5 i 7 

Obecny przepis znajdujący się w ust. 5 - jak wynika z opinii wyrażanych przez środo-
wisko projektantów - nie jest dostatecznie jasny. Proponuje się więc przyjąć bardziej 
jednoznaczną jego redakcję, wprowadzając równocześnie kryterium „wysokości”, do 
której przepis ten powinien się również odnosić ze względu na wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa pożarowego. 

Zakres rzeczowy przepisu znajdującego się dotychczas w § 9 ust. 4, ze względu na 
wagę problematyki Polskich Norm proponuje się przenieść do nowego ust. 7 w § 2, co 
pozwoli na znacznie lepsze jego wyeksponowanie wśród innych wymagań. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 6 

Na użytek tego rozporządzenia przyjmuje się, że wszystkie wymagania stawiane bu-
dynkom użyteczności publicznej powinny odnosić się również do budynków biurowych 
lub socjalnych. A zatem konieczne jest użycie stwierdzenia, że „uznaje się je”, zamiast, 
umieszczania tego typu budynków, jako kolejnych pozycji w ciągu wymienianych przy-
kładów. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 7 

Obecna postać tej definicji, umożliwia zakwalifikowanie jako budynku rekreacji indywi-
dualnej – także budynek przeznaczony dla okresowego wypoczynku zbiorowego (np. 
wielopokojowy budynek w ośrodku wypoczynkowym, budynek z pokojami na wynajem 
itp.), a wymagania rozporządzenia stawiane budynkom rekreacji indywidualnej nie 
uwzględniają takiego sposobu użytkowania. Proponuje się więc jednoznaczne wska-
zanie, że nie chodzi w tym przypadku o budynek zamieszkania zbiorowego. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 8 

Doprecyzowano tekst tak, aby ograniczyć funkcję definiowanego budynku gospo-
darczego wyłącznie do „obsługi” budynku „podstawowego”, a jego usytuowanie do lo-
kalizacji na tej samej działce co budynek „podstawowy”. Do budynku gospodarczego 
zaliczono także garaż. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 15 

Pojecie poziomu terenu określone w dotychczasowym pkt 15 powiązane było wyłącz-
nie z wejściem do budynku, podczas gdy w rozporządzeniu wielokrotnie występuje po-
trzeba odnoszenia się do poziomu terenu w różnych miejscach na działce budowlanej, 
a nie tylko przy wejściu do budynku. Postanowiono więc wprowadzić ogólną definicję 
poziomu terenu. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 16 

Odniesienie się w obecnym brzmieniu definicji kondygnacji do „górnej powierzchni 
stropu” nie jest dostatecznie ścisłe, gdyż takie określenie może być rozumiane, jako 
górna powierzchnia konstrukcji poziomej przegrody budowlanej, podczas gdy w tym 
przypadku chodzi o górną powierzchnię najwyżej położonej warstwy na stropie, jaką 
jest posadzka. Proponowana zmiana nie zawiera tej wady. Wprowadzono ponadto w 
miejsce słowa podłoga bardziej precyzyjne pojęcie posadzka, jako górnej (wierzchniej) 
warstwy podłogi. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 17 

Zastosowano w miejsce słowa „sytuowaną” bardziej właściwe „usytuowaną”; zmienio-
no także szyk wyrazów w zdaniu. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 18 

Uproszczono definicję odnosząc się do definicji kondygnacji podziemnej. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 20 i 21 

Definicje stały się zbędne gdyż z niniejszej redakcji rozporządzenia wyeliminowano po-
jęcie sutereny i pojęcie piwnicy.  
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Ad. pkt 2 – § 3 pkt 22 

Uznano za bardziej właściwe zdefiniowanie pojęcia teren biologicznie czynny zamiast 
powierzchnia terenu biologicznie czynnego. Za teren biologicznie czynny uznano także 
teren z nawierzchnią ziemną, gdyż umożliwia ona naturalną wegetację. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 25 

Sprecyzowano, że pojęcie budynek jednokondygnacyjny lub wielokondygnacyjny wią-
zane jest wyłącznie z liczbą kondygnacji nadziemnych. 

Ad. pkt 2 – § 3 pkt 26 

Konieczność wprowadzenia terminu sąsiedniej działki budowlanej wynika z faktu wie-
lokrotnego używania tego pojęcia w rozporządzeniu, co w przypadku braku jedno-
znaczności może prowadzić do niewłaściwego odczytania przepisu.  

Ad. pkt 3 – § 6 

Ze względu na umowność sposobu określania wysokości budynku, należy jedno-
znacznie podać do czego ma ona służyć. W przeciwnym razie ta szczególna forma de-
finicji może wzbudzać daleko idące wątpliwości. Konieczne jest więc uzupełnienie de-
finicji o informację, że tak określana wysokość budynku ma służyć do przyporządko-
wania danemu budynkowi odpowiednich wymagań rozporządzenia. Wskazano też dla 
uściślenia, przypadki, jakie występują w praktyce przy określaniu górnego poziomu 
umownej wysokości budynku. Rozszerzono także przepis o sposób mierzenia wyso-
kości budynku do najwyższego punktu przekrycia nad ostatnią kondygnacją z po-
mieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi. 

Ad. pkt 4 – § 9 ust. 1, 2 i 3 

W ust. 1 dokonano zmian uściślających przepis odnosząc wymaganie wyłącznie do 
szerokości drzwi. W nowej redakcji ustępu wymaganiami nie objęto okien, ponieważ 
ich szerokość nie jest przedmiotem regulacji w rozporządzeniu. 

W miejsce obecnego ust. 2 wprowadzono przepis określający minimalną wartość sze-
rokości drzwi równą 0,84m, jako zasadniczego parametru określającego ich funkcjo-
nalność, w szczególności zapewniająca przejazd osobom niepełnosprawnym porusza-
jącym się na wózkach, nie ograniczając zarazem rozwiązań technicznych drzwi.  

Ust. 3 został uściślony i lepiej zredagowany. 

Wykaz PN, o których była mowa w ust. 4 przeniesiono do § 2 jako nowy ust. 7. 

Ad. pkt 5 – § 12 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (4). 

Ad. pkt 6 – § 14 ust. 4 

Ze względu na bezpieczeństwo użytkowania poszerzono zakres regulacji o dojścia i 
dojazdy do budynków gospodarczych i garaży w zabudowie jednorodzinnej.  

Ad. pkt 7 – § 21 ust. 2 i 3 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 8 – § 22 ust. 1 i 3 

Zmiana wynika z aktualnych przepisów o odpadach.  

Ad. pkt 9, 10 i 11 – § 25, § 32 i § 33 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 12 – § 42 ust. 1 

Zmiana polega na takim sformułowaniu przepisu, aby otwierane skrzydło bramy lub 
furtki nie sięgało na teren publiczny (drogi, ulicy, placu itp.). 

Przyjęto, że sprawa otwierania bram i furtek w ogrodzeniu usytuowanym w linii granicy 
między sąsiednimi działkami budowlanymi nie wymaga regulacji. 
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Ad. pkt 13 – § 44 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 14 – § 54 ust. 1 - 3 

W ust. 1, jako kryterium decydujące o konieczności do zainstalowania dźwigu osobo-
wego, zamiast wysokości budynku mierzonej do wierzchu stropu nad najwyższą kon-
dygnacją, wprowadza się różnicę poziomów, którą pokonać musiałby użytkownik w 
budynku bez dźwigu. Miarodajna jest tu różnica poziomów posadzek pomiędzy pierw-
szą i najwyżej położoną kondygnacją nadziemną budynku. Jako wartość liczbową tej 
różnicy poziomów przyjęto 9,5 m co odpowiada różnicy poziomów do pokonania w bu-
dynku średniowysokim. 

Usuwa się ust. 2 ponieważ regulacja zawarta w ust. 1 obejmuje również poprzedni za-
kres merytoryczny. 

Obecny przepis zawarty w ust. 3 uzależnia możliwość dobudowania dźwigu osobowe-
go do istniejących klatek schodowych od zapewnienia osobom niepełnosprawnym do-
stępu na poziom każdej kondygnacji. Ponieważ dobudowany dźwig zatrzymuje się 
przy podestach międzypiętrowych, konieczne staje się więc instalowanie dodatkowych 
urządzeń podnośnych z każdego podestu międzypiętrowego na „pełną” kondygnację. 

Wymaganie obecnego przepisu wymusza znaczne podwyższenie kosztów przez ko-
nieczność zainstalowania na każdej kondygnacji urządzeń podnośnych zapewniają-
cych dostęp osobom niepełnosprawnym ze spocznika na poziom kondygnacji. 

Koszty dobudowy dźwigu pokrywają zawsze lokatorzy lub właściciele mieszkań. Przy 
znacznym wzroście tych kosztów nie będą oni podejmować takich inwestycji. Przepis 
przyniesie więc w sumie skutek negatywny. 

Nierealność omawianego wymagania potęguje jeszcze fakt, iż szerokość użytkowa 
biegu schodowego w budynkach mieszkalnych wynosi najczęściej 1,2 m. Zainstalowa-
nie urządzeń podnośnych zmniejszy tą szerokość o około 35 cm, co nie pozwoli speł-
nić wymagań innych przepisów rozporządzenia, w szczególności przepisów dotyczą-
cych bezpieczeństwa pożarowego. 

Skorygowane brzmienie ust. 3 nie zawiera omawianych wyżej wad, powoduje ono jed-
nak konieczność pokonywania połowy wysokości kondygnacji po schodach. 

Ad. pkt 15 – § 55 ust. 2 i 3 

Proponowana zmiana ust. 2 polega na rozszerzeniu warunku dostępności osób nie-
pełnosprawnych do kondygnacji garażowych. 

Proponuje się przeniesienie – jako ust. 3 – ust. 2 z § 54. Występujące w tym ustępie  
pojęcie kondygnacja użytkowa nie jest zdefiniowane w przepisach i często rozumiane 
jest różnie. Zastępuje się je więc jednoznacznym pojęciem kondygnacji z pomieszcze-
niami przeznaczonymi na pobyt ludzi. Konieczne stało się w związku z tym objęcie 
wymaganiem przepisu „kondygnacji garażowych”, które dotąd mieściły się również w 
potocznym rozumieniu „kondygnacji użytkowych”, a obecnie nie będą objęte pojęciem 
kondygnacji „przeznaczonych na pobyt ludzi”. 

Należy zaznaczyć, że z punktu widzenia zakresu i warunków dostępności budynków 
dla osób niepełnosprawnych, wymagania zmodyfikowanego ustępu omawianego 
przepisu pozostają na niezmienionym poziomie. 

Ad. pkt 16 – § 56 

Wprowadzono istotny warunek, jaki musi spełniać sposób przystosowania budynku do 
wyposażenia w instalacje telekomunikacyjne. Jest nim ochrona przed nielegalnym wy-
korzystaniem usług telekomunikacyjnych, świadczonych za pomocą tej instalacji. 

Usunięto także powołanie się na nieaktualne PN.  

Ad. pkt 17 – § 59 ust. 1  

W ust. 1 wprowadzono wymaganie zapewnienia oświetlenia światłem sztucznym po-
mieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Dotychczasowy przepis odnosił się wy-
łącznie do oświetlenia, a nie konieczności jego zapewnienia. 
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Ad. pkt 18 – § 62 ust. 1 - 5 

W związku z niewystępowaniem w rozporządzeniu pojęcia pomieszczenie użytkowe 
proponuje się z tekstu ust. 1 usunąć słowo użytkowe, a tym samym rozszerzyć wyma-
ganie na wszystkie budynki (z wyjątkiem określonym w przepisie). W ust. 2 określono 
wymagania dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków w zabudowie 
zagrodowej, natomiast inne regulacje zawarte w dawnym ust. 1 przeniesiono, ze 
względów redakcyjnych, do ust. 3. 

Ad. pkt 19 i 21 – § 63 i § 66 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 20 – § 65 

Uznano za konieczne dodanie wymagania odnośnie do konieczności zapewnienia 
miejsca na zainstalowania oddawczych skrzynek pocztowych. 

Ad. pkt 22 – § 68 ust. 1 i 2 

Pozornie nieznaczna zmiana w tabeli ust. 1 maksymalnej wysokości stopnia schodów 
najliczniejszej grupy budynków (wymienionych w drugim wierszu tabeli) z 0,175 m na 
0,17 m, wprowadzona w 2004 r., wywołała szeroki oddźwięk w środowisku projektanc-
kim. Oto bowiem zmieniono, uświęconą kilkudziesięcioletnią tradycją, stosowanie wy-
sokości stopnia, wynikającą z podzielenia powszechnie stosowanej wysokości kondy-
gnacji, wynoszącej 2,80 m na 16 stopni (2 biegi po 8 stopni), co daje właśnie wielkość 
0,175 m. W związku z bardzo krytycznymi uwagami dotyczącymi tej zmiany proponuje 
się przywrócić maksymalną wysokość stopnia podaną w drugim wierszu tabeli, w ko-
lumnie 4 – na 0,175 m. 

Ponadto w kol. 1, w pierwszym wierszu tabeli, słowa „w zabudowie” przeniesiono 
przed słowo „zagrodowej”, rozszerzając tym samym wymaganie na wszystkie budynki 
mieszkalne jednorodzinne – nie tylko w zabudowie jednorodzinnej. Dodano także 
gwiazdkę w drugim wierszu tabeli, rozszerzając zakres uwagi pod tabelą, również na 
budynki zamieszkania zbiorowego. 

Ze względu na analogiczne warunki i zagrożenia związane z ewakuacją osób z bu-
dynków użyteczności publicznej i budynków produkcyjnych, jakie występują w budyn-
kach zamieszkania zbiorowego, proponowana zmiana przepisu polega na objęciu wy-
maganiami dotyczącymi sposobu określania szerokości biegów i spoczników budyn-
ków zamieszkania zbiorowego. 

Z uwagi na sygnały o niejednoznacznym rozumieniu końcowego fragmentu ust. 2 
przez stosujących rozporządzenie, doprecyzowano także jego treść w powiązaniu z 
wymaganiami zawartymi w ust. 1. 

Ad. pkt 23 – § 71 ust. 4 

Proponuje się uchylić ten przepis, gdyż jego wymaganie wydaje się zbyt daleko idące, 
w szczególności, w przypadku budynków mieszkalnych wielorodzinnych, stanowiąc 
równocześnie powtórzenie istoty przepisu § 306 ust. 1. Ponadto, geometrycznie kra-
wędź jest linią, a więc nie można jej wyróżnić kolorem, gdyż nie ma ona grubości (sze-
rokości). 

Ad. pkt 24 – § 73 ust. 1, 2 i 3 

Zmiana wprowadzona w ust. 1 i 2 polega na doprecyzowaniu przepisów przez wpro-
wadzenie pojęcia najwyżej położonego punktu terenu przy ścianie budynku. 

Przepis ust. 3 w proponowanym, poprawionym brzmieniu, jest sformułowany w sposób 
bardziej zwarty z zachowaniem zasad techniki prawodawczej. Usunięto nieadekwatne 
pojęcie urządzonego terenu oraz zbędny warunek zobowiązujący wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego do uzyskiwania zgody inspektora pracy. 

Wprowadzone korekty nie zmieniają meritum obecnego przepisu. 

Ad. pkt 25 – § 75 ust. 1 i 2 

Przepis ust. 1 zaostrzono przez objęcie nim wszystkich pomieszczeń przeznaczonych 
na pobyt ludzi. 
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W ust. 2 wymaganie minimalnej szerokości drzwi wewnętrznych równej 0,9 m ograni-
cza się tylko do pomieszczeń ogólnodostępnych, gdyż tylko do takich pomieszczeń na-
leży zapewnić w pełni swobodny (tj. z wystarczającym „luzem” dla wózka) dostęp dla 
osób niepełnosprawnych. Dla pozostałych pomieszczeń przyjęto szerokość równą 
0,8 m, z zastrzeżeniem konieczności spełnienia wymagań ppoż. określonych w § 239 
ust. 1. 

Ad. pkt 26 – § 81 ust. 1 - 4 

Uchylono ust. 1 przyjmując  zmieniony, bardziej czytelny i zdyscyplinowany logicznie 
układ ustępów tego paragrafu. Zachowuje się przy tym bez zmian parametry technicz-
ne i geometryczne wymagań dla kabin natryskowych. Wprowadzono ponadto, waru-
nek stosowania wentylacji mechanicznej wywiewnej w kabinach zamykanych, wydzie-
lonych ścianami na całą wysokość.  

Obecny tekst ust. 4 sugeruje, że kabina ustępowa ma znajdować się w pomieszczeniu, 
w którym wydzielone są kabiny natryskowe. Przepis zmodyfikowano więc tak, aby wy-
nikało z niego, iż kabina ustępowa powinna znajdować się bezpośrednio przy po-
mieszczeniu z kabinami natryskowymi i umywalkami zbiorowymi, a nie wewnątrz tego 
pomieszczenia. 

Ad. pkt 27 – § 85 ust. 2 

Obecny tekst przepisu powoduje konieczność stosowania w ustępach ogólnodostęp-
nych wszystkich drzwi o szerokości 0,9 m. Taka szerokość jest uzasadniona dla drzwi 
wejściowych, drzwi wewnętrznych oraz drzwi do kabin ustępowych przystosowanych 
dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Drzwi do standardowych kabin ustępowych mo-
gą mieć szerokość 0,8 m. Wprowadzono więc odpowiednie zmiany redakcyjne punk-
tów 2 i 3. 

Ad. pkt 28 – § 90 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 29 – § 92 ust. 1, 2 i 4 

Obecnie, inwestorzy nabywający mieszkania z reguły sami aranżują pomieszczenia 
kuchenne, a także higieniczno-sanitarne zakupując i instalując odpowiadający im 
osprzęt instalacyjny oraz urządzenia. Następuje to indywidualnie w różnych terminach, 
po objęciu w posiadanie mieszkania. Inwestor występuje więc o pozwolenie na użyt-
kowanie budynku w sytuacji, kiedy wspomniane wyżej urządzenia sanitarne i osprzęt 
nie są jeszcze zainstalowane na swoim miejscu. Powoduje to w wielu przypadkach 
odmowę udzielenia pozwolenia na użytkowanie z powołaniem na przepisy omawiane-
go paragrafu. Wprowadza się zatem taką zmianę przepisu, z której wynika, że wyma-
ganie obejmuje obowiązek zainstalowania lub stworzenia (przewidzenia) możliwości 
późniejszego zainstalowania wymienionych w przepisie urządzeń i osprzętu. 

Ad. pkt 30 – § 93 ust. 3 

Wprowadzono zmiany redakcyjne, a także sprecyzowano, że dodatkowy otwór wy-
wiewny powinien być tego samego rodzaju, co w okapie. 

Ad. pkt 31 i 32 – § 94 i § 101 ust. 2, 3 i 4 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 33 – § 102 

W pkt. 3 wprowadzono wymaganie zapewnienia w garażu dowolnego elektrycznego 
oświetlenia, niekoniecznie wymagającego instalacji elektrycznej. 

Ad. pkt 34 – § 103 ust. 1 

Uznano, że pierwsza część obecnego przepisu jest oczywista, w związku z czym 
przepis został odpowiednio uproszczony. 

Ad. pkt 35 – § 104 ust. 1 i 2 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 



wt36a_proj17_uzasad 10 

Ad. pkt 35 – § 104 ust. 3 

Ze względów praktycznych konieczne jest wprowadzenie oddzielnego wymagania dla 
skrajnego stanowiska postojowego, które na ogół znajduje się przy ścianie, a mianowi-
cie szerokość tego stanowiska powiększono do 2,50 m. 

Ad. pkt 36 – § 105 ust. 4 i 5 

Dotychczasowy tekst ustępu 4 nie zawiera wprost nakazu wydzielania miejsc postojo-
wych dla samochodów z których korzystają osoby niepełnosprawne, lecz jedynie wa-
runki ich sytuowania, jeżeli są one przewidywane. 

Nowe ujęcie przepisu jednoznacznie określa wymaganie i warunki wydzielania tych 
miejsc w garażach ogólnodostępnych. Regulacje dotyczące obowiązku i warunków 
dostępności tych miejsc w innych sytuacjach znajdują się w § 55. 

W sumie zestaw przepisów § 55 i 105 dotyczący sytuowania i dostępności miejsc po-
stojowych dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne, zawiera ko-
rzystniejsze z punktu widzenia tych osób uregulowania niż ma to miejsce obecnie. 

Treść ust. 5 jest powtórzeniem, za pomocą innych słów i innego sformułowania, wy-
magań zawartych w ust. 4 tego samego paragrafu oraz w § 55 ust. 3 (w znowelizowa-
nym przepisie). Proponuje się więc uchylić ten ustęp. 

Ad. pkt 37 – § 111 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 38 – § 113 ust. 1 - 3, 5, 6, 7 i 8 

Uchylenie w nowelizacji z 2004 r. ust. 1 - 3 z § 113 było uzasadnione dążeniem do 
uniknięcia powtarzania tego rodzaju definicji w dwóch aktach prawnych tj. w omawia-
nym tu rozporządzeniu oraz w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych 
użytkowania budynków mieszkalnych. Po licznych konsultacjach branżowych ustalono, 
że dla uniknięcia powtórzeń należy usunąć (lub zmodyfikować) tekst przepisu w rozpo-
rządzeniu dotyczącym użytkowania budynków. W związku z tym, ustępy 1, 2 i 3 pro-
ponuje się przywrócić w brzmieniu zbliżonym do tego, jakie miały przed nowelizacją z 
2004 r. 

Tekst ust. 5 zakończono po słowach „ochrony przeciwpożarowej”, gdyż Polska Norma 
dotycząca instalacji wodociągowych przeciwpożarowych została wycofana. 

Przepis ust. 6 uzupełnia się o wymaganie dotyczące oddziaływania wody na materiały, 
z których wykonane są przewody, z warunkiem nie pogarszania jej jakości. 

Ulepszono redakcję przepisu ust. 7 oraz wprowadzono powołanie na właściwą PN. 

Postanowienia zawarte w ust. 8 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”, a mianowicie do 
ust. 1a w § 183. 

Ad. pkt 39 – § 116 ust. 1 

Zamiast określeń: piwnicy i parteru wprowadzono zdefiniowane w rozporządzeniu po-
jęcia nadziemnej lub podziemnej kondygnacji budynku.  

Ad. pkt 40 – § 117 ust. 1 

W pkt 1 zamiast słów „w piwnicy” wprowadzono, adekwatne dla tego przypadku poję-
cie „na kondygnacji podziemnej”. 

Ad. pkt 41 – § 118 ust. 2 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 42 – § 120 ust. 1, 2, 3 i 4 

Przyjęto bardziej precyzyjną redakcję ust. 1 i 2, zmieniając układ wymagań w obu 
ustępach na łatwiejszy w odbiorze. W ust. 1 wprowadzono natomiast podwyższoną do 
80ºC temperaturę okresowej dezynfekcji cieplnej instalacji wodociągowej ciepłej wody, 
co jest zgodne ze standardami europejskimi w tym zakresie. 

W ust. 2 wprowadzono dodatkowo możliwość zastosowania urządzenia, dzięki które-
mu stały obieg wody, na odcinku instalacji bezpośrednio przed punktem czerpalnym 
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nie jest obecnie wymagany. Usunięto odniesienie do „dezynfekcji termicznej”, dzięki 
czemu warunek przepisu odnosić się będzie także do dezynfekcji chemicznej. 

Usunięto ust. 3, a w ust. 4 wprowadzono jedynie niewielkie korekty redakcyjne i uści-
ślono zakres obowiązywania przywołanej w ust. 4 PN. 

Ad. pkt 43 – § 122 ust. 3 

Postanowienia zawarte w ust. 3 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”, a mianowicie do 
ust. 1a w § 183. 

Ad. pkt 44 – § 124 

Zmiana porządkująca tekst przepisu o charakterze redakcyjnym i terminologicznym 
wraz z uzupełnieniem polegającym na powołaniu właściwej w tym przypadku PN. 
Przedmiot i zakres przepisu nie uległ zmianie. 

Ad. pkt 45 – § 125 ust. 1 

Zmiana porządkująca o charakterze uściślającym tekst przepisu oraz wprowadzającym 
korektę redakcyjną. Przedmiot i zakres przepisu nie ulega zmianie. 

Ad. pkt 46 – § 126 ust. 2 

Dotychczasowe sformułowanie przepisu nie przewiduje możliwości bezpośredniego 
łączenia przewodu odprowadzającego wody opadowe z siecią kanalizacji ogólno-
spławnej. Taka możliwość nie może być z oczywistych względów wykluczona. Propo-
zycja nowego tekstu przepisu nie zawiera tej wady. 

Ad. pkt 47 i 48 – § 129 i §130  

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 49 – § 133 ust. 4, 5, 6, 7 i 8 

Przepis ust. 4 wymagał uzupełnienia i przeredagowania tak, aby odnosił się bezpo-
średnio do podstawowego celu, a więc do trwałości instalacji, a nie jak ma to miejsce 
obecnie - do jakości wody w instalacji. Jako czynnik wymagający uwzględnienia wpro-
wadzono także do przepisu warunek doboru wyrobów instalacyjnych z punktu widze-
nia właściwości korozyjnych wody. 

Uchylenie ust. 5 i 6 - patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Odwołanie w ust. 7 do odpowiedniej PN pozwoli na jednoznaczne wyłączenie z zaka-
zu zawartego w przepisie, kotłów spełniających wymagania tej PN. 

Ust. 8 uchyla się ze względu na jego nienormatywny charakter. 

Ad. pkt 50 – § 134 ust. 3 i 10 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 51 – § 135 ust. 2, 3 i 6 

Dostosowano regulacje do znowelizowanej ustawy – Prawo energetyczne, która do-
puszcza indywidualne rozliczanie, niekoniecznie przy użyciu dodatkowych urządzeń. 

Postanowienia zawarte w ust. 6 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”, a mianowicie do 
ust. 1a w § 183. 

Ad. pkt 52 – § 136 ust. 2, 3, 5, 7 i 9 

W ust. 2 i 3 usunięto końcowe ich fragmenty, ponieważ mają one charakter wskazó-
wek technologiczno-projektowych. 

Zmiana w ust. 7 polega na wprowadzeniu wymagania dla każdego pomieszczenia, w 
którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe, niezależnie od przeznaczenia kondy-
gnacji znajdującej się poniżej tego pomieszczenia. 

W ust. 5 usunięto wiersz pierwszy wprowadzając termin kondygnacji podziemnej okre-
ślony w słowniczku (§ 3). 

Uchylenie ust. 9 - patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 



wt36a_proj17_uzasad 12 

Ad. pkt 53 – § 137 ust. 1 i 4 

Proponuje się w ust. 1 wprowadzenie korekty, dzięki której w znacznie prostszej 
i bardziej zrozumiałej formie wyrażone jest sformułowanie znajdujące się na początku 
ustępu, bez zmiany meritum wymagania. 

W końcowej części ustępu wprowadzono także uściślenie polegające na użyciu pro-
stego i ścisłego sformułowania w pierwszej nadziemnej lub pierwszej podziemnej kon-
dygnacji budynku zamiast usuniętego z rozporządzenia pojęcia piwnica. 

Zmiana porządkowa w ust. 4 – przez wprowadzenie słów „co najmniej” dopuszcza za-
stosowanie wanny o większej pojemności wychwytującej olej, niż objętość jednego 
zbiornika, na co niesłusznie nie pozwala dotychczasowy przepis. 

Ad. pkt 54 – § 140 ust. 1, 3 i 6 

W ust. 1 uściślono regulację określając maksymalną wydajność paleniska na 45 kW/h, 
co wynika z powołanej Polskiej Normy. 

W ust. 3 rozszerzono możliwość redukcji wymiaru kanału na 12 cm dla wkładów meta-
lowych, a nie tylko stalowych; stosowanie innych materiałów niż stal wynika również z 
Polskich Norm zharmonizowanych z dyrektywą nr 89/106/EWG. 

Ad. pkt 55 – § 148 ust. 1 

Usunięto zbyt szerokie i nieprecyzyjne w kontekście tego przepisu pojęcie „jakości 
środowiska” wewnętrznego, odnosząc wymaganie do zapewnienia odpowiedniej „wy-
miany powietrza” to jest do podstawowego parametru jakości tego środowiska. 

Ad. pkt 56 – § 150 ust. 1, 3, 6 i 8 

Warunek przepływu powietrza, o którym mowa w ust. 1, dotyczy nie tylko pomiesz-
czeń, lecz także strefy wentylacyjnej, w związku z czym należało wprowadzić konse-
kwentnie słowa „lub strefy” w całym tekście ustępu. 

Stwierdzono, że wymaganiem przepisu ust. 3 nie musi być objęty przypadek wentylacji 
mechanicznej wywiewnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, gdyż nie powo-
duje to zagrożeń sanitarno-zdrowotnych. Odpowiednie uzupełnienie wprowadzono do 
tekstu przepisu. 

Wymaganiem przepisu ust. 6 objęto także przypadek klimatyzacji, która zużywa ener-
gię podobnie, jak wentylacja. 

W ust. 8 należało doprecyzować, że wymaganie ograniczenia zakłóceń wentylacji po-
winno odnosić się tylko do danej strefy wentylacyjnej. 

Ad. pkt 57 – § 152 ust. 3 i 4 

Zmiany wprowadzone do ust. 3 polegają na odniesieniu wymagań do otworów wloto-
wych czerpni (a nie całości czerpni), gdyż jedynie od usytuowania tych otworów 
względem powierzchni terenu i różnych źródeł zanieczyszczania powietrza zależy ja-
kość pobieranego powietrza. 

Położenie otworów czerpni, powyżej poziomu od którego nie stawia się wymagań od-
ległościowych wyrażono w  metrach, a nie w liczbie kondygnacji. Bardziej precyzyjnie 
podano zasady ustalania odległość otworu wlotowego czerpni od ulic. Obecnie należy 
ją mierzyć do skraju jezdni. 

Uwzględniono także (w ust. 4) możliwość zalegania śniegu na dachu. 

Ad. pkt 58 – § 153 ust. 5 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 59 – § 154 ust. 3, 4, 5, 7, 8 i 9 

Uchylenie ust. 3, 4, 5, 7 i 8 - patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ponieważ przepis zawarty w ust. 9 wzbudzał pewne wątpliwości odnośnie do zakresu 
jego stosowania, należało go uzupełnić zdaniem mówiącym, że nie dotyczy on instala-
cji mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy, jako wentylacja grawi-
tacyjna. 
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Ad. pkt 60 – § 155 ust. 3 

Zmiana wprowadzona w ust. 3 ma na celu wyeliminowanie możliwości stosowania 
okien i drzwi balkonowych z opcją mikroszczelin, która nie zapewnia jednak właściwej 
wentylacji pomieszczeń, z uwagi na powszechny brak korzystania przez użytkowników 
z tej opcji. Prowadzi to do zawilgocenia przegród zewnętrznych i pojawiania się grzy-
bów, wpływających bardzo niekorzystnie na zdrowie oraz obniżających wydatnie inne 
cechy użytkowe lokali. 

Ad. pkt 61 – § 156 ust. 2 i 5 

W ust. 2 zestaw elementów wchodzących w skład instalacji gazowej należało uzupeł-
nić o przewody odprowadzające spaliny, nie ujęte jednoznacznie w dotychczasowym 
tekście przepisu. 

Dla uniknięcia nadinterpretacji przepisu proponuje się wprowadzić nowy ust. 5 mówią-
cy, że wymagania określone w rozdziale dotyczącym instalacji gazowych na paliwa 
gazowe nie dotyczą instalacji przeznaczonych dla celów technologicznych w zakła-
dach produkcyjno-przemysłowych. 

Ad. pkt 62 – § 157 ust. 2 i 3 

W związku ze zgłaszaniem wielu wątpliwości odnośnie do rodzajów obiektów, w któ-
rych ciśnienie gazu nie powinno być wyższe niż 5 kPa uzupełniono przepis ust. 2 
o „katalog” rodzajów budynków, dla których on obowiązuje (tj. o budynki mieszkalne, 
budynki zamieszkania zbiorowego, budynki użyteczności publicznej, budynki rekreacji 
indywidualnej oraz budynki w  zabudowie zagrodowej). 

W ust. 3 zastąpiono usunięte z rozporządzenia pojęcie piwnica przez pojęcie pierwsza 
kondygnacja podziemna. 

Ad. pkt 63 – § 158 ust. 2 i 7 

W przepisie dotychczasowe słowa piwnica i suterena zastąpiono zwrotem mówiącym o 
najniżej położonych pomieszczeniach budynku, jako najbardziej narażonych na gro-
madzenie się gazu cięższego od powietrza. 

Zapis w ust. 7 uległ skróceniu ponieważ postanowienia dotyczące połączeń wyrów-
nawczych przeniesiono do ustępu „zbiorczego”, a mianowicie do ust. 1a w § 183. 

Ad. pkt 64 – § 159 ust. 4 i 7 

W celu uszczegółowienia wymagania ust. 4, po słowach „o charakterze monumental-
nym” dodaje się słowa „zabytkowym”. 

Dopuszczenie umiejscowienia kurka głównego poniżej poziomu terenu uzależnia się 
wyłącznie od zawartego w przepisie warunku, którego spełnienie jest całkowicie wy-
starczające dla zapewnienia bezpieczeństwa. Nie jest więc potrzebne ograniczenie je-
go usytuowania do obszaru zwartej zabudowy śródmiejskiej, w związku z czym waru-
nek ten usunięto z przepisu. 

Ad. pkt 65 – § 161 ust. 2 

Zmiana polega na wprowadzeniu właściwej terminologii. 

Ad. pkt 66 – § 163 ust. 4 

Stały rozwój techniki powoduje, iż pojawiły się nowe, nie uwzględnione w przepisie, 
sposoby łączenia przewodów instalacji gazowej. W związku z tym wprowadzono uzu-
pełniający zapis, który dopuszcza stosowanie wszystkich „innych” sposobów łączenia, 
po warunkiem, że spełniają one wymagania szczelności i trwałości, określone w Pol-
skiej Normie dla przewodów gazowych. 

Ad. pkt 67 – § 164 ust. 2 i 6 

Zmiana w ust. 2 jest konieczna w związku z uzupełnieniem wprowadzonym do § 163 
ust. 4. 

W ust. 6 konieczne jest uściślenie położenia kondygnacji garażowej przez dodanie 
słów mówiących, że chodzi o kondygnację nadziemną i podziemną. 
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Ad. pkt 68 – § 165 ust. 2 

Zamiast pojęcia piwnicy i parteru wprowadza się zdefiniowane w § 3 rozporządzenia 
pojęcie kondygnacji podziemnej. 

Ad. pkt .69 – § 166 ust. 1 i 6 

W ust. 1 konieczne jest przywołanie właściwej tu PN dotyczącej gazomierzy. 

W ust. 6 pojęcie piwnicy zastąpiono pojęciem kondygnacji podziemnej. 

Ad. pkt 70 – § 174 ust. 5 

W ust. 5 pkt 2 wprowadzono rozszerzenie przypadków (rozwiązań technicznych), dla 
których dopuszcza się przyłączenie kilku kotłów do wspólnego przewodu spalinowego. 

Ad. pkt 71 – § 175 ust. 2 

Przepis ten, w obecnej postaci, praktycznie uniemożliwia instalowanie urządzeń 
z zamkniętą komorą spalania z przewodem powietrzno-spalinowym wyprowadzanym 
przez ścianę, na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, tj. 2,5 m nad poziomem 
terenu. Jest to przepis zbyt rygorystyczny w świetle praktyki europejskiej. Wprowadza 
się więc zmniejszenie wymaganej wysokości sytuowania wylotów przewodów, pod wa-
runkiem, że w odległości do 8 m nie znajduje się plac zabaw dla dzieci lub inne miej-
sce rekreacyjne. 

Ad. pkt 72 – § 179 

Obecnie, przepis § 179, dotyczący sytuowania i urządzenia miejsca instalowania 
zbiorników gazu płynnego do zasilania instalacji gazowej w budynku (lub zespołów 
budynków), ma charakter szczątkowy. Jego podstawową treścią jest samo dopusz-
czenie usytuowania takich zbiorników w pobliżu budynków oraz odwołanie do przepi-
sów odrębnych, którymi w tym przypadku jest rozporządzenie ministra gospodarki w 
sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płyn-
nych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich 
usytuowanie. 

Przy podjętej w 2005 r. nowelizacji tego aktu prawnego w Ministerstwie Gospodarki i 
Pracy postanowiono usunąć z niego przepisy, które nie wiążą się bezpośrednio z za-
kresem rozporządzenia. Jest to decyzja słuszna, gdyż zbiorniki gazu płynnego prze-
znaczonego dla potrzeb grzewczych budynku, należy uznać za urządzenie związane z 
budynkiem i jako takie, zgodnie z art. 3 pkt 1 lit. a powinny zostać objęte regulacjami 
rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budyn-
ki. 

W konsekwencji tej decyzji w znacznie rozbudowanym § 179 umieszczono, odpowied-
nio zmodyfikowane i zaadaptowane wymagania, dotychczas znajdujące się we wspo-
mnianym wyżej rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy. W obecnej formie i przy 
obecnym stanie wiedzy przepisy te wyczerpują problematykę bezpieczeństwa zbiorni-
ków z gazem płynnym do zasilania instalacji gazowej w budynku. 

We wstępnych uzgodnieniach z KG PSP ustalono, że paragrafem 179 nie zostanie ob-
jęta problematyka dotycząca magazynów gazu płynnego, jako nie stanowiących urzą-
dzeń związanych z budynkiem. Przepisy te zostaną wprowadzone drogą nowelizacji 
rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ochrony prze-
ciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów. Ponadto do § 179 nie wprowa-
dzono wymagań dotyczących „osprzętu zabezpieczającego”, w który muszą być wy-
posażone zbiorniki (w tym na gaz płynny), gdyż problematyka ta jest regulowana przez 
rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej w sprawie zasadni-
czych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych. 

Ad. pkt 73 – § 181 ust. 1, 2, 3, 4, 5 i 7 

W związku ze skierowaniem do ustanowienia nowej Polskiej Normy PN-EN 1838 Za-
stosowanie oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, wprowadzającej zunifikowane w Euro-
pie nazewnictwo, konieczne jest dokonanie odpowiednich zmian przepisów rozporzą-
dzenia. I tak zamiast określeń oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) 
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obecnie należy stosować określenie oświetlenie awaryjne (zapasowe lub ewakuacyj-
ne), co zostało wprowadzone między innymi w ust. 1. 

Zmiana w ust. 2 polega na przeredagowaniu ustępu celem rozwinięcia i uściślenia wa-
runków stosowania oświetlenia zapasowego (bezpieczeństwa). 

Zakres obowiązywania przepisu zawartego w ust. 3 pkt. 1, lit. e, a dotyczący pomiesz-
czeń o powierzchni netto ponad 2 000 m2, w których należy stosować oświetlenie 
ewakuacyjne uzupełniono o pomieszczenia w budynkach produkcyjnych i magazyno-
wych, co podnosi bezpieczeństwo ich ewakuacji do właściwego poziomu. 

W ust. 4 wprowadzono zmianę terminologiczną wynikającą z modyfikacji ust. 1 tego 
paragrafu. 

Skrócenie w ust. 5 wymaganego czasu działania oświetlenia ewakuacyjnego do 
1 godziny dostosowuje ten parametr do standardów europejskich. 

W ust. 7 wprowadzono właściwą terminologię stosowaną w branży elektrycznej – za-
miast oświetlenie bezpieczeństwa, ewakuacyjne i przeszkodowe – oświetlenie awaryj-
ne.  

Ad. pkt 74 – § 183 ust. 1a 

Wprowadzono nowy ust. 1a, o charakterze „zbiorczym”, do którego przeniesiono 
wymagania dotyczące wykonania połączeń wyrównawczych.  

Ad. pkt 75 – § 186 ust. 2 

Wprowadzono właściwy w tym miejscu termin – zamiast niezdefiniowanego pomiesz-
czenia użytkowego – przyjęto pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi. 

Ad. pkt 76 – § 187 ust. 1 - 4 

Uchylenie ust. 1 - patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

W ust. 2 wprowadzono zmiany redakcyjne. 

W ust. 3 usuwa się ostatni fragment zdania: „ jednak nie mniejszy niż 90 minut.” Nie 
ma bowiem uzasadnienia wymaganie zapewnienia ciągłości dostawy energii elek-
trycznej do urządzenia przeciwpożarowego przez 90 minut, skoro wymagany czas 
pracy tego urządzenia może być krótszy. 

Przepis ust. 4 zaostrzono poprzez usunięcie końcowego jego fragmentu dotyczącego 
zakresu obowiązywania przepisu, w stosunku do przewodów i kabli zasilających i ste-
rujących urządzeniami klap dymowych. Ponadto w miejsce dotychczasowego, wpro-
wadzono nowe określenie stałe samoczynne urządzenia gaśnicze. 

Ad. pkt 77– § 189 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 78 – § 190 

Zmiana terminologiczna – zamiast tablic administracyjnych przyjęto zgodny 
z terminologią branżową termin rozdzielnica administracyjna. 

Ad. pkt 79 – § 192 ust. 1 - 6 

Dotychczasowe wymagania rozporządzenia w zakresie instalacji telekomunikacyjnej 
były, jak wykazała praktyka branżowa, niewystarczające z punktu widzenia jej zabez-
pieczenia przed nielegalnym dostępem i przestępczego korzystania przez osoby nie-
uprawnione z usług telekomunikacyjnych na koszt abonenta. 

Proponowane przepisy określają warunki mające na celu należyte zabezpieczenie in-
stalacji przed powyższymi zagrożeniami. 

Ad. pkt 80 – § 194 ust. 1 i 2 

Przepis ust. 1, wymagający zapewnienia dostępu do dźwigu na każdej kondygnacji z 
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi został uzupełniony warunkiem w 
brzmieniu: „z zastrzeżeniem § 54 ust. 3”. Doprowadza to do spójności komentowanego 
tu przepisu z przepisem § 54 ust. 3, który dopuszcza możliwość usytuowania drzwi 
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przystankowych na poziomie spocznika w przypadku szybów dźwigowych dobudowy-
wanych lub wbudowywanych w istniejące klatki schodowe. 

Zmiana w ust. 2 polega na redakcyjnym doprecyzowaniu tekstu przepisu, bez zmian 
jego merytorycznej zawartości. 

Ad. pkt 81 – § 196 ust. 2 

Dla podwyższenia komfortu użytkowania uzupełniono przepis o konieczności stoso-
wania zabezpieczeń przeciwdrganiowych dla urządzeń I instalacji dźwigowych. 

Ad. pkt 82 – § 197 ust. 2 i 3 

W ust. 2 dokonano zmian redakcyjnych. 

Uchylenie ust. 3 - patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 83 – § 198 ust. 3 

Postanowienia zawarte w ust. 3 przeniesiono do ustępu „zbiorczego”, a mianowicie do 
ust. 1a w § 183. 

Ad. pkt 84 – § 207 ust. 2 

Uściślono zakres regulacji dodając (co jest zgodne ze stanem faktycznym), że dotyczą 
one także wymiarów schodów; wprowadzono także zmiany redakcyjne. 

Ad. pkt 85 – § 208 ust. 1 i 3 

Do ust. 1 wprowadzono zmiany o charakterze redakcyjnym I uściślającym.  

W związku z ustanowieniem nowej Polskiej Normy PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja 
ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: Klasyfikacja na pod-
stawie badań reakcji na ogień, która przez pewien czas będzie funkcjonowała jedno-
cześnie z dotychczasowymi normami polskimi, niezbędne jest wprowadzenie nowego 
ust. 3, odsyłającego do nowego załącznika nr 3. W załączniku tym przyporządkowano 
stosowane w rozporządzeniu cechy palności wyrobów budowlanych, odpowiadającym 
im klasom reakcji na ogień, według wyżej wymienionej nowej normy. Pozwoli to na 
stosowanie dotychczasowej (polskiej) klasyfikacji cech palności, a równocześnie suk-
cesywne przechodzenie na nowy system klasyfikacyjny (europejski). 

Ad. pkt 86 – § 212 ust. 3 I 4 

W ust. 3, we wprowadzeniu do tablicy usunięto niespójne z jej zawartością ogranicze-
nie do budynków „niskich (N)”, poprawiając także redakcję tego wprowadzenia. 

W ust. 4 wprowadzenie do tablicy uzupełniono w ten sposób, że zakres jej obowiązy-
wania rozszerza się o budynki inwentarskie (IN), które ze względu na analogiczne za-
grożenia pożarowe, powinny charakteryzować się taką samą odpornością pożarową, 
jak budynki produkcyjne i magazynowe (PM). 

Wprowadzono jednocześnie konieczne odniesienie do § 282, z którego wynika, że bu-
dynki IN o kubaturze do 1500 m3 nie są poddane wymaganiom tablicy. 

Ad. pkt 87 – § 214 

Wprowadzono, zgodne z nową PN określenie: samoczynne urządzenia gaśnicze. 

Ad. pkt 88 – § 216 ust. 1-9 

Zmiany merytoryczne tego paragrafu obejmują ustępy 1-4. W pozostałych ustępach 
zmieniono jedynie numerację. 

Do uwag zamieszczonych pod tablicą w ust. 1, zawierającą wymagania dotyczące od-
porności ogniowej elementów budynku, dodano uwagę - obecnie oznaczoną jako 3). 
Ustanawia ona zwolnienie „przekrycia” od określonych w tablicy wymagań (REI), jeżeli 
nad najwyższą kondygnacją budynku znajduje się strop spełniający wymagania od-
porności ogniowej (REI) podane w kol. 4 wspomnianej tablicy. 

Ten proponowany do wprowadzenia przepis, stanowi istotne rozszerzenie możliwości 
optymalnego doboru rozwiązania konstrukcyjno-materiałowego stropu nad najwyższą 
kondygnacją budynku oraz jego przekrycia, bez naruszania bezpieczeństwa pożaro-
wego budynku. 
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W nowej regulacji ust. 2 przyjęto, odmiennie niż ma to miejsce obecnie, że zgodnie z 
ustaleniami odnośnych PN, pojęcie rozprzestrzeniania ognia odnosi się jedynie do ta-
kich elementów budynku, jak strop, ściany oraz przekrycie dachu. Znalazło to wyraz w 
nowym ujęciu omawianego ustępu. 

W ust. 2 przez odniesienie do § 213 doprecyzowano rodzaje budynków, dla których 
dopuszcza się wykonywanie stropów i ścian słabo rozprzestrzeniających ogień. 

Ważnym, zupełnie nowym przepisem (ust. 2 pkt.2), jest jednoznaczne dopuszczenie 
stosowania pokryć rozprzestrzeniających ogień w ograniczonej klasie budynków, 
o mniejszym zagrożeniu pożarowym – tych samych, które zostały wymienione w 
§ 213. 

W ust. 3 dla zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego, wpro-
wadzono wymaganie wykonywania głównej konstrukcji nośnej budynku (nie będącej 
stropem lub ścianą), z wyjątkiem budynków wymienionych w § 213 – z wyrobów, co 
najmniej, trudnozapalnych. 

Zwolnienie naświetli dachowych, świetlików, lukarn i okien połaciowych – przy ograni-
czeniu ich wielkości w stosunku do powierzchni połaci dachowej – z wymagań doty-
czących odporności ogniowej i rozprzestrzeniania ognia, jest teraz przedmiotem od-
rębnego ustępu 4. W dotychczasowej wersji § 216 zwolnienie takie określa uwaga 3) 
pod tablicą w ust. 1 (zawierającą wymagania odporności ogniowej dla elementów bu-
dynku). 

Nowe ujęcie przepisów w zmienionych ustępach 1–4 polega na tym, że rozwija w spo-
sób bardziej uporządkowany i łatwiejszy w stosowaniu ciąg przepisów określających 
wymagania generalne, a następnie wprowadza szereg zwolnień od tych wymagań dla 
określonych przypadków szczególnych i pod określonymi warunkami. 

Dokonane uzupełnienia zapewniają lepszą ochronę pożarową budynków, przy więk-
szej elastyczności projektowej. 

Ad. pkt 89 – § 218 ust. 1 

Wprowadzono zmiany redakcyjne mające na celu podkreślenie faktu, że nierozprze-
strzenianie ognia związane jest – w terminologii UE – z dachem. 

Ad. pkt 90 – § 219 ust. 1 

Treść ust. 1 gruntownie zmieniono w kierunku nadania mu jasności i wyeliminowania 
nakładania się z przepisami § 216. Zastosowano prawidłową terminologię, wprowa-
dzając sformułowanie konstrukcja dachu w miejsce zastosowanego w rozporządzeniu 
sformułowania część nośna przekrycia. Obniżono wymaganie dotyczące wyrobów 
(materiałów) konstrukcji dachu - obecny przepis wymaga ich niepalności, podczas gdy 
teraz mogą być one, co najmniej, niezapalne.  

Usunięto ponadto wymaganie dotyczące rozprzestrzeniania się ognia dla przekrycia 
dachu, gdyż to wymaganie jest przedmiotem § 216. 

Ustalając klasę odporności ogniowej przekrycia, doprecyzowano także położenie war-
stwy (palnej) izolacji cieplnej względem przekrycia, poprzez określenie, że przepis od-
nosi się do przypadku, gdy warstwa tej izolacji znajduje się wewnątrz struktury prze-
krycia lub pod nim. 

Ad. pkt 91 – § 224 ust. 1 

Uznano za niezbędne uściślenie przepisu poprzez uzupełnienie mówiące, że wyma-
ganie przepisu odnosi się tylko do ścian zewnętrznych budynków położonych „bezpo-
średnio” nad strefą pożarową PM, a nie wszystkich ścian wyżej położonych kondygna-
cji. 

Ad. pkt 92 – § 227 ust. 4 

Doprecyzowano przepis wskazując, że dotyczy on budynków wielokondygnacyjnych. 
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Ad. pkt 93 – § 229 

Wprowadzono korektę nazewnictwa branżowego i niezbędne uściślenia przez użycie 
w pełni adekwatnych słów. 

Ad. pkt 94 – § 230 ust. 2 

Wprowadzono właściwe nazewnictwo branżowe w brzmieniu: stałe samoczynne urzą-
dzenia gaśnicze. 

Ad. pkt 95 – § 232 ust. 7 

Nowe sformułowanie warunków na jakich dopuszcza się stosowanie otworu w ścia-
nach, w strefach pożarowych PM, ma postać wymagania funkcjonalnego, a nie, jak 
obecnie, postać konkretnego rozwiązania konstrukcyjno-budowlanego. Jest to w pełni 
zgodne z podstawową zasadą kierunkową przyjętą przy formułowaniu przepisów roz-
porządzenia (performance concept). 

Ad. pkt 96 – § 234 ust. 3 

Zmiana ma na celu doprowadzenie do jednoznacznej redakcji tekstu tego przepisu, 
bez odwoływania się do ust. 1. W końcowej części ustępu wprowadza się nowe okre-
ślenie, z którego wynika, że wymaganie odnosi się do ścian i stropów danego po-
mieszczenia. 

Ad. pkt 97 – § 237 ust. 6 pkt 1 i ust. 10 

Zmiana ust. 6 - uzasadnienie jak do zmiany w § 230 ust. 2. 

Złagodzono wymaganie ust. 10 dotyczące szerokości drzwi, pozostawiając graniczną 
ich szerokość (0,8 m) przy zwiększeniu z 3 do 10 liczby ewakuujących się osób. Od-
powiednie analizy porównawcze wykazały, że zmiana powyższa nie obniża – wyma-
ganego w tym przypadku – poziomu bezpieczeństwa pożarowego. 

Ad. pkt 98 – § 239 ust. 1 i 4 

W ust. 1 wprowadzono uściślenie mające na celu wyraźne zaznaczenie, że przedmio-
tem regulacji są drzwi prowadzące bezpośrednie wyjście na zewnątrz budynku. Po-
nadto uznano za bezpieczne zachowanie szerokości drzwi 0,8 m również przy ewaku-
acji do 10 osób. 

Wprowadzono także zmiany o charakterze redakcyjnym. 

Ad. pkt 99 – § 240 ust. 4 

W punkcie 2 tego ustępu należało uściślić, że otwarcie drzwi powinno nastąpić samo-
czynnie w wyniku stwierdzenia pożaru przez system wykrywania dymu. 

Ad. pkt 100 – § 246 ust. 2 i 3 

Zmiana polega na objęciu wymaganiami określonymi ust. 1 wszystkich budynków wy-
sokich.  

Ad. pkt 101 – § 250 ust. 1 I 2 

Wymaganie ust. 1 uściśla się przez to, że w miejsce pojęcia piwnica wprowadzono po-
jęcie pomieszczenie gospodarcze i techniczne usytuowane na kondygnacji podziem-
nej, adekwatnego do zakresu omawianego przepisu. 

Do ust. 2 przeniesiono regulację dotyczącą wprowadzenia zabezpieczeń uniemożliwia-
jących omyłkową ewakuację. Dawny ust. 2 uznano za zbędny (był zbyt restrykcyjny) 

Ad. pkt 102 – § 253 ust. 1 - 4 

W związku z istnieniem Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straży pożarnej w 
ust. 1 wprowadza się stosowne odniesienie do tej normy, a także ogranicza liczbę 
wymagań, tylko do tych, które w tej normie nie występują. Ponadto wprowadzono 
zmianę terminologiczną – usunięto słowo użytkowa, gdyż przepis odnosi się do każdej 
kondygnacji. 

Pozostałe wymagania ujęto w ust. 2 -4. 



wt36a_proj17_uzasad 19 

Ad. pkt 103 i 104 – § 254 i § 255 

Usunięto zbędne wymaganie dotyczące izolacyjności ogniowej „I” dla drzwi do dźwigu 
dla ekip ratowniczych; odpowiednie wymagania znajdują się w § 253. 

Ad. pkt 105 – § 256 ust. 4 pkt 1 

Doprecyzowano nazewnictwo wprowadzając określenie stałe samoczynne urządzenia 
gaśnicze. 

Ad. pkt 106 – § 259 ust. 2 

Wprowadzono zmiany o charakterze terminologicznym.  

Ad. pkt 107 – § 263 ust. 1 

Zmiana polega na bardziej precyzyjnym określeniu urządzeń w łazience i saunie. 

Ad. pkt 108 – § 268 ust. 1 pkt 5 i 6, ust. 2, 3 i 4 

Konieczne jest nowe ujęcie regulacji problematyki objętej punktem 5 w ust. 1. Nowy 
jego tekst odnosi się do wentylatorów oraz urządzeń wentylacyjnych lub klimatyzacyj-
nych, natomiast wymagania dla maszynowni wentylacyjnych i klimatyzacyjnych sfor-
mułowano w nowym ust. 6. Wprowadzone zmiany dotyczące wentylatorów oraz urzą-
dzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych obejmują istotne uściślenia techniczne i termi-
nologiczne oraz liczne doprecyzowania sformułowań, a także uzupełniające wymaga-
nia techniczne (np. dot. przewodów zasilających). 

W ust. 2 wymaganie granicznej temperatury, równej 110°C, odniesiono jednoznacznie 
do powietrza. 

Uchylenie ust. 3 jest możliwe, gdyż inne wymagania rozporządzenia wystarczająco 
chronią przed zagrożeniami bezpieczeństwa pożarowego przewodów wentylacyjnych. 

W ust. 4 zmieniono klasę odporności klap oddymiających z E I na E IS., co jest zgod-
nie z uregulowaniami europejskimi. 

Ad. pkt 109 – § 270 pkt 1, 6 i 7 

Zgodnie z zasadą kierunkową przyjętą przy formułowaniu przepisów rozporządzenia, 
w pkt 1 wprowadza się wymaganie wyrażone przez końcowe właściwości użytkowe, 
którymi w tym przypadku są: nie występowanie zadymienia oraz temperatury uniemoż-
liwiającej bezpieczną ewakuację ludzi. 

Usunięto także pkt 6 oraz zmieniono pkt 7 w taki sposób, że możliwe jest stosowanie 
innych, niż ustalone w przepisie, parametrów wentylatorów pod warunkiem osiągnięcia 
wystarczającego poziomu bezpieczeństwa pożarowego konstrukcji budynku i ekip ra-
towniczych. 

Ad. pkt 110 – § 271 ust. 6, 7, 8 i 9 

W związku ze zmianą nazewnictwa w ust. 6 i 7 wprowadzono określenie samoczynne 
odnosi się do urządzeń gaśniczych wodnych. 

Przeredagowano ust. 6 i 7, jasno określając przedmiot regulacji obu ustępów. Ustęp 6 
odnosi się do dwóch różnych budynków, a ust. 7 do jednego, tego samego budynku. 

Pojęcie lasu określa precyzyjnie ustawa o lasach i stąd zmiana przyjęta w ust. 8 
wprowadza odniesienie do przepisów odrębnych, tj. do wspomnianej ustawy. 

W ust. 9 wprowadza się zmiany ułatwiające przeprowadzanie termomodernizacji bu-
dynków usytuowanych w bliskim sąsiedztwie innych budynków przez dopuszczenie 
niewliczania, do wymaganej przepisami odległości między budynkami, grubości doda-
wanych warstw izolacyjnych i okładzinowych, nie przekraczającej jednak 10% pierwot-
nej (przed termorenowacją) odległości między budynkami. 

Ad. pkt 111 – § 273 ust. 3, 4, 6 i 7 

Uwzględniając istnienie w krajach europejskich łagodniejszych wymagań dotyczących 
odległości zbiorników naziemnych oleju opałowego od budynków PM i IN, w ust. 3 do-
datkowo wprowadza się dla tych budynków odległość zmniejszoną do 10 m, pozosta-
wiając dotychczasowy warunek 20 m dla budynków ZL. 
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W ust. 4 wprowadza się warunek umożliwiający dalsze zmniejszenie odległości, 
o której mowa w ust. 3 do 3 m – przy uzasadnieniu podanym w tym ustępie. 

W ust. 6 wprowadzono uściślenie mówiące o tym, że wymaganie zachowania odległo-
ści 3 m odnosi się do budynków ZL, przy zapewnieniu, iż urządzenia spustowe, odde-
chowe i pomiarowe zbiornika na olej opałowy będą się znajdowały w odległości nie 
mniejszej niż 10 m. Podano także, że regulowaną odległość należy mierzyć do płasz-
cza zbiornika oraz ulepszono redakcję ustępu. 

Konsekwencją przyjęcia modyfikacji ust. 3, 4 i 6 jest konieczność wprowadzenia no-
wego ust. 7, regulującego odległość zbiornika od budynków PM i IN wykonanych z ma-
teriałów niepalnych. 

Ad. pkt 112 – § 275 ust. 3 i 4 

Znajdujące się w ust. 3 pojęcie „poziomu otaczającego terenu” nie jest jednoznaczne 
bez doprecyzowania, że chodzi tu o poziom terenu przy wjeździe do garażu. Odpo-
wiednie uzupełnienia wprowadzono do tego przepisu. 

Wprowadza się nowy ust. 4, zawierający zwolnienie z obowiązku wykonywania obu-
dowanych schodów ewakuacyjnych z poziomu parkowania samochodów, usytuowa-
nego nie wyżej niż 3 m powyżej poziomu terenu przy tych schodach, jako niezagraża-
jącego bezpieczeństwu użytkowania. 

Ad. pkt 113 – § 277 ust. 1 - 5 

Analizy wskazują, że w ust. 1 pkt. 2, , bez szkody dla bezpieczeństwa pożarowego, 
możliwe jest złagodzenie warunku dopuszczalnej powierzchni strefy pożarowej w pod-
ziemnym garażu zamkniętym z 2 500 m2 na 5 000 m2, pozostawiając bez zmian do-
tychczasowe wymaganie odnoszące się do garaży nadziemnych. 

Zmiana w ust. 2 pkt 1 ma charakter terminologiczno-porządkowy (nowe nazewnictwo), 
natomiast w pkt 2 powiększono dopuszczalną wysokość prześwitu nad ścianą pod 
stropem z 0,2 na 0,5 m co jest możliwe bez zmniejszenia realnego poziomu bezpie-
czeństwa pożarowego. 

W ust. 3 wprowadzono złagodzenie wymagania przepisu, odnosząc go tylko do garażu 
o strefie pożarowej obejmującej więcej niż jedną kondygnację, a nie - tak jak jest to 
obecnie - do garażu ze wspólnymi wjazdami dla dwóch lub więcej poziomów. 

W ust. 4 wprowadzono jednoznaczny zapis ograniczający – ze względów bezpieczeń-
stwa powierzchnię całkowitą garażu (niezależnie od podziału garażu na strefy pożaro-
we). 

W ust. 5 warunek stosowania jedynie kryterium szczelności ogniowej (E) dla przewo-
dów wentylacji oddymiającej uzależniono od zastosowania rozwiązania, o którym mo-
wa w ust. 2 pkt 1, a nie od zastosowania stałego urządzenia tryskaczowego. Stanowi 
to pożądane złagodzenie dotychczasowego przepisu. 

Ad. pkt 114 – § 278 ust. 1 I 4 

W ust. 1 wprowadza się niezbędne doprecyzowanie polegające na wskazaniu, że 
chodzi o długość przejścia do „najbliższego” wyjścia ewakuacyjnego. 

W ust. 4 wprowadzono zmiany redakcyjno-terminologiczne. 

Ad. pkt 115 – § 287 pkt 5 

Zmiana o charakterze terminologicznym. 

Ad. pkt 116 – § 288 pkt 6 

Zmiana o charakterze terminologicznym.  

Ad. pkt 117 – § 298 ust. 1 i 6 

W ust. 1 wprowadzono dodatkową regulację dla często stosowanych obecnie rozwią-
zań technicznych, jakimi są szklane elementy balustrad. 

Uchylenie ust. 6 - patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 
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Ad. pkt 118 – § 300 ust. 2 pkt 3 

Zmiana wynikająca z usunięcia z rozporządzenia terminu suterena.  

Ad. pkt 119 – § 301 ust. 1 

W miejsce sformułowania przyziemie wprowadzono sformułowanie pierwszej kondy-
gnacji nadziemnej. 

Ad. pkt 120 – § 302 ust. 1 

W miejsce sformułowania w budynkach z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt 
ludzi wprowadzono sformułowanie ściślejsze w pomieszczeniach przeznaczonych na 
pobyt ludzi, a także zastosowano sformułowanie elementów instalacji ogrzewczej w 
miejsce elementów centralnego ogrzewania, co pozwala na odniesienie przepisu do 
wszelkich systemów ogrzewania. 

Ad. pkt 121 – § 306 ust. 1 

Zmiana o charakterze korekty uściślającej dotychczasową redakcję; do przepisu prze-
niesiono wymagania z § 71 ust.4. 

Ad. pkt 122 – § 308 ust. 7 

Dodanie nowego wymagania wynika z konieczności umożliwienia odśnieżania da-
chów, w szczególności „wrażliwych” na obciążenie śniegiem. 

Ad. pkt 123 – § 313 ust. 2 

Wprowadzono zmiany terminologiczne wynikające z terminologii stosowanej w przepi-
sach odrębnych. 

Ad. pkt 124 – § 317 ust. 1 

Zmiana polega na usunięciu słowa piwnic. Oczywistym celem przepisu jest zabezpie-
czenie przed zawilgoceniem wszystkich ścian budynku stykających się z gruntem, a 
nie tylko ścian pomieszczeń przeznaczonych na piwnice. 

Ad. pkt 125 – § 319 ust. 1, 2 i 3 

Ulepszony przepis określa, przy jakich warunkach dachy powinny być wyposażone w 
rury spustowe oraz rynny do odprowadzania wody opadowej. W budynkach o małej 
wysokości (mniej niż 5 m) i niewielkiej powierzchni dachu (mniejszej niż 100 m2) sto-
sowanie rynien i rur spustowych nie jest wymagane. 

Nowy przepis ust. 2, w celu uniknięcia tworzenia się korków lodowych, wymaga pod-
grzewania wpustów dachowych do rur spustowych. 

Nowy przepis ust. 3 nakazuje, jednak bez wskazywania konkretnych rozwiązań, kon-
struowanie krawędzi dachów w sposób uniemożliwiających tworzenie w tym miejscu 
niebezpiecznych nawisów śnieżno – lodowych nad ciągami pieszymi i jezdnymi. 

W sumie paragraf 319 jest teraz krótszy, jaśniejszy i bezpośrednio skoncentrowany na 
zjawiskach zagrażających bezpieczeństwu osób w otoczeniu budynku i powodujących 
zawilgocenie ścian zewnętrznych. 

Ad. pkt 126 – § 320  

Uchylenie § 320 - patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (5). 

Ad. pkt 127 – § 321 ust 1 - 3 

Paragraf ten uległ zasadniczej zmianie. Jest to uzasadnione ustanowieniem w ostat-
nich latach szeregu PN-EN odnoszących się do kondensacji pary wodnej na po-
wierzchni przegrody i w jej wnętrzu. Wprowadzenie tych norm pozwoliło na sformuło-
wanie wymagań omawianego paragrafu, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy i w ten 
sposób, aby nie dopuścić do zjawisk niepożądanych z punktu widzenia użytkowników. 
Są to: zagrzybianie powierzchni wewnętrznej przegród oraz narastające zawilgocenie 
wewnętrzne prowadzące do degradacji poziomu izolacyjności termicznej przegrody 
(oraz jej trwałości). 
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Ad. pkt 128 – Załącznik nr 1 

Treść załącznika 1 została zaktualizowana przez wprowadzenie do wykazu, tych 
norm, które zostały zatwierdzone po ostatniej nowelizacji rozporządzenia oraz przez 
usunięcie z niego norm wycofanych.  

Zakres aktualizacji załącznika jest obszerny, co jest spowodowane intensywną ewolu-
cją zbioru Polskich Norm, następującą w wyniku przenoszenia do tego zbioru norm eu-
ropejskich. Proces ten jest związany z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz 
uzyskaniem członkostwa PKN w Europejskim Komitecie Normalizacji. 

Wprowadzono także korektę tytułu załącznika przez zastąpienie sformułowania „Pol-
skich Norm” na „norm” gdyż w wykazie występują także normy branżowe (2 pozycje) 
oraz norma Stowarzyszenia Elektryków Polskich (N SEP). 

Patrz także „Uzasadnienie ogólne” pkt (3). 

Ad. pkt 129 – Załącznik nr 2 – pkt. 1.1 (tabele) i pkt 2.2 

Postęp techniczny w dziedzinie wyrobów ściennych oraz termoizolacyjnych, prze-
widywany rozwój asortymentowy oferty rynkowej pozwala na dokonanie zmiany 
wymagań zawartych w załączniku 2 odnoszących się do izolacyjności termicznej  
ścian w budynkach jednorodzinnych. 

Biorąc pod uwagę priorytet wymagań oszczędności energii ustalono po licznych 
konsultacjach branżowych, że celowe będzie etapowe zaostrzenie wymagań izola-
cyjności termicznej dla ścian zewnętrznych o budowie jednorodzinnej w budyn-
kach jednorodzinnych. Wymaganą maksymalną wartość współczynnika Uk dla tych 

ścian przyjęto równą Uk = 0,30 W/(m2 
⋅ k) tj. taką samą jak obecnie dla ścian o bu-

dowie warstwowej. Ze względu jednak na konieczność przystosowania się produ-
centów wyrobów ściennych do proponowanej zmiany wymagań przewidziano 
okres przejściowy do 31.12.2007, w którym dopuszcza się stosowanie dla ścian je-

dnorodnych maksymalnej wartości Uk równej 0,40 W/(m2 
⋅ k). 

Ponadto w obu tabelach wprowadzono zmiany wynikające z usunięcia z rozporządze-
nia terminu „piwnica”. 

Nowe brzmienie postanowień zawartych w punkcie 2.2 wynika z wprowadzenia do 
zbioru nowych Polskich Norm, które powołano w treści tych postanowień. 

Ad. pkt 130 – Załącznik nr 3 

Patrz „Uzasadnienie ogólne” pkt (3). 

 

 


