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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 7 kwietnia 2004 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165,
Nr 141, poz. 1359 i Nr 232, poz. 2322).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r.
Nr 33, poz. 270), wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 uchyla si´ ust. 3;
2) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:
1) zabudowie Êródmiejskiej — nale˝y przez
to rozumieç zgrupowanie intensywnej
zabudowy na obszarze funkcjonalnego
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ÊródmieÊcia, który to obszar stanowi
faktyczne lub przewidywane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum miasta lub dzielnicy
miasta,

zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a tak˝e ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony równie˝
do przechowywania Êrodków produkcji
rolnej i sprz´tu oraz p∏odów rolnych,

2) zabudowie jednorodzinnej — nale˝y
przez to rozumieç jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespó∏ takich
budynków, wraz z budynkami gara˝owymi i gospodarczymi,

9) mieszkaniu — nale˝y przez to rozumieç
zespó∏ pomieszczeƒ mieszkalnych i pomocniczych, majàcy odr´bne wejÊcie,
wydzielony sta∏ymi przegrodami budowlanymi, umo˝liwiajàcy sta∏y pobyt ludzi
i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego,

3) zabudowie zagrodowej — nale˝y przez to
rozumieç w szczególnoÊci budynki
mieszkalne, budynki gospodarcze lub inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leÊnych,
4) budynku mieszkalnym — nale˝y przez to
rozumieç:
a) budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny,
5) budynku zamieszkania zbiorowego —
nale˝y przez to rozumieç budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi,
w szczególnoÊci hotel, motel, pensjonat,
dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy,
schronisko m∏odzie˝owe, schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie
zak∏adu karnego, aresztu Êledczego, zak∏adu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a tak˝e budynek do sta∏ego pobytu ludzi, w szczególnoÊci dom dziecka,
dom rencistów i dom zakonny,
6) budynku u˝ytecznoÊci publicznej — nale˝y przez to rozumieç budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwoÊci, kultury,
kultu religijnego, oÊwiaty, szkolnictwa
wy˝szego, nauki, opieki zdrowotnej,
opieki spo∏ecznej i socjalnej, obs∏ugi
bankowej, handlu, gastronomii, us∏ug,
turystyki, sportu, obs∏ugi pasa˝erów
w transporcie kolejowym, drogowym,
lotniczym, morskim lub wodnym Êródlàdowym, Êwiadczenia us∏ug pocztowych
lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodost´pny budynek przeznaczony do
wykonywania podobnych funkcji, w tym
tak˝e budynek biurowy i socjalny,
7) budynku rekreacji indywidualnej — nale˝y przez to rozumieç budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku,
8) budynku gospodarczym — nale˝y przez
to rozumieç budynek przeznaczony do
niezawodowego wykonywania prac
warsztatowych oraz do przechowywania
materia∏ów, narz´dzi, sprz´tu i p∏odów
rolnych s∏u˝àcych mieszkaƒcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania

10) pomieszczeniu mieszkalnym — nale˝y
przez to rozumieç pokoje w mieszkaniu,
a tak˝e sypialnie i pomieszczenia do
dziennego pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego,
11) pomieszczeniu pomocniczym — nale˝y
przez to rozumieç pomieszczenie znajdujàce si´ w obr´bie mieszkania lub lokalu
u˝ytkowego s∏u˝àce do celów komunikacji wewn´trznej, higieniczno-sanitarnych,
przygotowywania posi∏ków, z wyjàtkiem
kuchni zak∏adów ˝ywienia zbiorowego,
a tak˝e do przechowywania ubraƒ, przedmiotów oraz ˝ywnoÊci,
12) pomieszczeniu technicznym — nale˝y
przez to rozumieç pomieszczenie przeznaczone dla urzàdzeƒ s∏u˝àcych do
funkcjonowania i obs∏ugi technicznej budynku,
13) pomieszczeniu gospodarczym — nale˝y
przez to rozumieç pomieszczenie znajdujàce si´ poza mieszkaniem lub lokalem
u˝ytkowym, s∏u˝àce do przechowywania
przedmiotów lub produktów ˝ywnoÊciowych u˝ytkowników budynku, materia∏ów
lub sprz´tu zwiàzanego z obs∏ugà budynku, a tak˝e opa∏u lub odpadów sta∏ych,
14) lokalu u˝ytkowym — nale˝y przez to rozumieç jedno pomieszczenie lub zespó∏ pomieszczeƒ, wydzielone sta∏ymi przegrodami budowlanymi, nieb´dàce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo
pomieszczeniem gospodarczym,
15) poziomie terenu — nale˝y przez to rozumieç poziom projektowanego lub urzàdzonego terenu przed wejÊciem g∏ównym do budynku nieb´dàcym wejÊciem
wy∏àcznie do pomieszczeƒ gospodarczych lub pomieszczeƒ technicznych,
16) kondygnacji — nale˝y przez to rozumieç
poziomà nadziemnà lub podziemnà
cz´Êç budynku, zawartà mi´dzy górnà
powierzchnià stropu lub warstwy wyrównawczej na gruncie a górnà powierzchnià stropu lub stropodachu znajdujàcego si´ nad tà cz´Êcià, w tym poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomà cz´Êç bu-
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dynku stanowiàcà przestrzeƒ na urzàdzenia techniczne, majàcà wysokoÊç
w Êwietle nie mniej ni˝ 2,0 m, z wyjàtkiem nadbudówek ponad dachem, takich jak maszynownia dêwigu, centrala
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kot∏ownia gazowa,
17) kondygnacji nadziemnej — nale˝y przez
to rozumieç kondygnacj´, której górna
powierzchnia stropu lub warstwy wyrównawczej pod∏ogi na gruncie znajduje
si´ w poziomie lub powy˝ej poziomu
projektowanego lub urzàdzonego terenu, a tak˝e ka˝dà sytuowanà nad nià
kondygnacj´,
18) kondygnacji podziemnej — nale˝y przez
to rozumieç kondygnacj´, której wi´cej
ni˝ po∏owa wysokoÊci w Êwietle, ze
wszystkich stron budynku, znajduje si´
poni˝ej poziomu przylegajàcego do niego, projektowanego lub urzàdzonego terenu, a tak˝e ka˝dà sytuowanà pod nià
kondygnacj´,
19) antresoli — nale˝y przez to rozumieç
górnà cz´Êç kondygnacji lub pomieszczenia znajdujàcà si´ nad przedzielajàcym je stropem poÊrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, niezamkni´tà
przegrodami budowlanymi od strony
wn´trza, z którego jest wydzielona,
20) suterenie — nale˝y przez to rozumieç
kondygnacj´ budynku lub jej cz´Êç zawierajàcà pomieszczenia, w której poziom pod∏ogi w cz´Êci lub ca∏oÊci znajduje si´ poni˝ej poziomu projektowanego
lub urzàdzonego terenu, lecz co najmniej
od strony jednej Êciany z oknami poziom
pod∏ogi znajduje si´ nie wi´cej ni˝
0,9 m poni˝ej poziomu terenu przylegajàcego do tej strony budynku,
21) piwnicy — nale˝y przez to rozumieç kondygnacj´ podziemnà lub najni˝szà nadziemnà bàdê ich cz´Êç, w których poziom
pod∏ogi co najmniej z jednej strony budynku znajduje si´ poni˝ej poziomu terenu,
22) powierzchni terenu biologicznie czynnej
— nale˝y przez to rozumieç grunt rodzimy oraz wod´ powierzchniowà na terenie dzia∏ki budowlanej, a tak˝e 50 % sumy powierzchni tarasów i stropodachów
o powierzchni nie mniejszej ni˝ 10 m2
urzàdzonych jako sta∏e trawniki lub
kwietniki na pod∏o˝u zapewniajàcym im
naturalnà wegetacj´,
23) powierzchni wewn´trznej budynku —
nale˝y przez to rozumieç sum´ powierzchni wszystkich kondygnacji budynku, mierzonà po wewn´trznym obrysie przegród zewn´trznych budynku
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w poziomie pod∏ogi, bez pomniejszenia
o powierzchni´ przekroju poziomego
konstrukcji i przegród wewn´trznych, je˝eli wyst´pujà one na tych kondygnacjach, a tak˝e z powi´kszeniem o powierzchni´ antresoli,
24) kubaturze brutto budynku — nale˝y
przez to rozumieç sum´ kubatury brutto
wszystkich kondygnacji, stanowiàcà iloczyn powierzchni ca∏kowitej, mierzonej
po zewn´trznym obrysie przegród zewn´trznych i wysokoÊci kondygnacji
brutto, albo mi´dzy pod∏ogà na stropie
lub warstwà wyrównawczà na gruncie
a górnà powierzchnià pod∏ogi bàdê warstwy os∏aniajàcej izolacj´ cieplnà stropu
nad najwy˝szà kondygnacjà, przy czym
do kubatury brutto budynku:
a) wlicza si´ kubatur´ przejÊç, przeÊwitów i przejazdów bramowych, poddaszy nieu˝ytkowych oraz przekrytych
cz´Êci zewn´trznych budynku, takich
jak: loggie, podcienia, ganki, kru˝ganki, werandy, a tak˝e kubatur´ balkonów i tarasów, obliczanà do wysokoÊci balustrady,
b) nie wlicza si´ kubatury ∏aw i stóp fundamentowych, kana∏ów i studzienek
instalacyjnych, studzienek przy oknach
piwnicznych, zewn´trznych schodów,
ramp i pochylni, gzymsów, daszków
i os∏on oraz kominów i attyk ponad
p∏aszczyznà dachu.”;

3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. WysokoÊç budynku mierzy si´ od poziomu
terenu przy najni˝ej po∏o˝onym wejÊciu do
budynku lub jego cz´Êci pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej p∏aszczyzny stropu bàdê najwy˝ej po∏o˝onej kraw´dzi stropodachu nad najwy˝szà kondygnacjà u˝ytkowà, ∏àcznie z gruboÊcià izolacji
cieplnej i warstwy jà os∏aniajàcej, albo do
najwy˝ej po∏o˝onej górnej powierzchni innego przekrycia.”;
4) uchyla si´ § 7;
5) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. 1. Wymagane w rozporzàdzeniu wymiary
w Êwietle nale˝y rozumieç jako uzyskane
po wykoƒczeniu powierzchni elementów
budynku, a w odniesieniu do wymiarów
otworów okiennych i drzwiowych jako wymiary w Êwietle oÊcie˝nicy.
2. GruboÊç skrzyd∏a drzwi po otwarciu nie
mo˝e pomniejszaç wymiaru szerokoÊci
otworu w Êwietle oÊcie˝nicy.
3. OkreÊlone w rozporzàdzeniu odleg∏oÊci
mi´dzy budynkami i terenowymi urzàdze-
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niami budowlanymi mierzy si´ w miejscu
najmniejszego oddalenia, przy czym dopuszcza si´ przyjmowanie wymiarów bez
uwzgl´dnienia gruboÊci tynków i ok∏adzin
zewn´trznych.

tuowanie Êciany budynku bez otworów
okiennych lub drzwiowych bezpoÊrednio przy tej granicy, przylegajàcej do
istniejàcej Êciany, chyba ˝e przepisy
odr´bne stanowià inaczej.

4. Wykaz Polskich Norm przywo∏anych
w rozporzàdzeniu okreÊla za∏àcznik nr 1 do
rozporzàdzenia.”;

5. Okapy i gzymsy nie mogà pomniejszaç odleg∏oÊci od granicy dzia∏ki budowlanej,
o których mowa w ust. 1, o wi´cej ni˝
0,8 m, natomiast cz´Êci budynku, takie jak
balkony, galerie, tarasy, schody zewn´trzne, pochylnie i rampy — o wi´cej ni˝ 1,3 m.

6) uchyla si´ § 10;
7) § 12 otrzymuje brzmienie:
„§ 12. 1. Je˝eli z przepisów § 13, 60, 271 i 273 lub
przepisów odr´bnych nie wynikajà inne
wymagania, budynki na dzia∏ce budowlanej sytuuje si´ od granicy z sàsiednià
dzia∏kà budowlanà w odleg∏oÊci nie
mniejszej ni˝:
1) 4 m — w przypadku budynku zwróconego Êcianà z otworami okiennymi lub
drzwiowymi w stron´ tej granicy,
2) 3 m — w przypadku budynku zwróconego Êcianà bez otworów okiennych
lub drzwiowych w stron´ tej granicy.
2. Odleg∏oÊç od granicy, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, mierzy si´ w poziomie od
najbli˝szej kraw´dzi zewn´trznej otworu
drzwiowego lub okiennego Êciany lub
w po∏aci dachowej budynku zwróconej
w stron´ tej granicy lub od najbli˝szej kraw´dzi otworu okiennego umieszczonego
w dachu.
3. Sytuowanie Êciany budynku w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza si´ w odleg∏oÊci 1,5 m od granicy z sàsiednià dzia∏kà budowlanà lub bezpoÊrednio przy granicy, je˝eli:
1) wynika to z ustaleƒ miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego albo
2) nie jest mo˝liwe zachowanie odleg∏oÊci, o której mowa w ust. 1 pkt 2, ze
wzgl´du na rozmiary dzia∏ki.
4. Je˝eli na sàsiedniej dzia∏ce:

6. Odleg∏oÊci, o których mowa w ust. 1—5,
nie odnoszà si´ do podziemnych cz´Êci
budynku znajdujàcych si´ ca∏kowicie poni˝ej poziomu terenu.
7. Budynek inwentarski, budynek gospodarczy ze Êcianà z otworami okiennymi lub
drzwiowymi nie mogà byç sytuowane
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝ 8 m od Êciany
istniejàcego budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego albo budynku u˝ytecznoÊci publicznej, dla których wydano decyzj´ o pozwoleniu na
budow´ na sàsiedniej dzia∏ce.”;
8) § 13 otrzymuje brzmienie:
„§ 13. 1. Odleg∏oÊç budynku z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych
obiektów powinna umo˝liwiaç naturalne
oÊwietlenie tych pomieszczeƒ — co uznaje si´ za spe∏nione, je˝eli:
1) mi´dzy ramionami kàta 60°, wyznaczonego w p∏aszczyênie poziomej, z wierzcho∏kiem usytuowanym w wewn´trznym licu Êciany na osi okna pomieszczenia przes∏anianego, nie znajduje si´
przes∏aniajàca cz´Êç tego samego budynku lub inny obiekt przes∏aniajàcy
w odleg∏oÊci mniejszej ni˝:
a) wysokoÊç przes∏aniania — dla
obiektów przes∏aniajàcych o wysokoÊci do 35 m,
b) 35 m — dla obiektów przes∏aniajàcych o wysokoÊci ponad 35 m,

1) w odleg∏oÊci od 1,5 m do 3 m od granicy
istnieje budynek ze Êcianà bez otworów
okiennych lub drzwiowych albo wydano
decyzj´ o pozwoleniu na budow´ tak
usytuowanego budynku, dopuszcza si´
sytuowanie Êciany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych w takiej
samej odleg∏oÊci od tej granicy, chyba ˝e
przepisy odr´bne stanowià inaczej,

2. WysokoÊç przes∏aniania, o której mowa
w ust. 1 pkt 1, mierzy si´ od poziomu dolnej kraw´dzi najni˝ej po∏o˝onych okien budynku przes∏anianego do poziomu najwy˝szej zacieniajàcej kraw´dzi obiektu przes∏aniajàcego lub jego przes∏aniajàcej cz´Êci.

2) bezpoÊrednio przy granicy istnieje budynek ze Êcianà bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzj´ o pozwoleniu na budow´ tak usytuowanego budynku, dopuszcza si´ sy-

3. Dopuszcza si´ sytuowanie obiektu przes∏aniajàcego w odleg∏oÊci nie mniejszej
ni˝ 10 m od okna pomieszczenia przes∏anianego, takiego jak maszt, komin, wie˝a
lub inny obiekt budowlany, bez ograni-

2) zosta∏y zachowane wymagania, o których mowa w § 57 i 60.
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czenia jego wysokoÊci, lecz o szerokoÊci
przes∏aniajàcej nie wi´kszej ni˝ 3 m, mierzàc jà równolegle do p∏aszczyzny okna.
4. Odleg∏oÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
mogà byç zmniejszone nie wi´cej ni˝
o po∏ow´ w zabudowie Êródmiejskiej.”;
9) w § 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. SzerokoÊç, promienie ∏uków dojazdów, nachylenie pod∏u˝ne i poprzeczne oraz noÊnoÊç nawierzchni nale˝y dostosowaç do wymiarów
gabarytowych, ci´˝aru ca∏kowitego i warunków ruchu pojazdów, których dojazd do dzia∏ki
budowlanej i budynku jest konieczny ze wzgl´du na ich przeznaczenie, zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w przepisach odr´bnych.”;
10) w § 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wymaganie dost´pnoÊci osób niepe∏nosprawnych, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy budynków na terenach zamkni´tych, a tak˝e budynków w zak∏adach karnych, aresztach Êledczych, zak∏adach poprawczych i schroniskach
dla nieletnich oraz budynków w zak∏adach pracy, nieb´dàcych zak∏adami pracy chronionej,
z wyjàtkiem budynków, o których mowa w § 3
pkt 6.”;
11) uchyla si´ § 17;
12) § 19 otrzymuje brzmienie:
„§ 19. 1. Odleg∏oÊç wydzielonych miejsc postojowych, w tym równie˝ zadaszonych, lub
otwartego gara˝u wielopoziomowego dla
samochodów osobowych od okien pomieszczeƒ przeznaczonych na sta∏y pobyt
ludzi w budynku mieszkalnym, budynku
zamieszkania zbiorowego, z wyjàtkiem
hotelu, budynku opieki zdrowotnej,
oÊwiaty i wychowania, a tak˝e od placu
zabaw i boiska dla dzieci i m∏odzie˝y, nie
mo˝e byç mniejsza ni˝:
1) 7 m — w przypadku 4 stanowisk w∏àcznie,
2) 10 m — w przypadku 5 do 60 stanowisk
w∏àcznie,
3) 20 m — w przypadku wi´kszej liczby
stanowisk, z uwzgl´dnieniem § 276
ust. 1.
2. Odleg∏oÊç wydzielonych miejsc postojowych lub otwartego gara˝u wielopoziomowego dla samochodów osobowych
od granicy dzia∏ki budowlanej nie mo˝e
byç mniejsza ni˝:
1) 3 m — w przypadku 4 stanowisk w∏àcznie,
2) 6 m — w przypadku 5—60 stanowisk
w∏àcznie,
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3) 16 m — w przypadku wi´kszej liczby
stanowisk.
3. Odleg∏oÊci, o których mowa w ust. 1 i 2,
stosuje si´ do sytuowania wjazdów do
zamkni´tego gara˝u w stosunku do okien
budynku opieki zdrowotnej, oÊwiaty i wychowania, a tak˝e placów zabaw i boisk
dla dzieci i m∏odzie˝y.
4. Zachowanie odleg∏oÊci, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie jest wymagane przy sytuowaniu miejsc postojowych mi´dzy liniami rozgraniczajàcymi ulic´.”;

13) § 40 otrzymuje brzmienie:
„§ 40. 1. W zespole budynków wielorodzinnych
obj´tych jednym pozwoleniem na budow´ nale˝y, stosownie do potrzeb u˝ytkowych, przewidzieç place zabaw dla dzieci
i miejsca rekreacyjne dost´pne dla osób
niepe∏nosprawnych, przy czym co najmniej 30 % tej powierzchni powinno znajdowaç si´ na terenie biologicznie czynnym, chyba ˝e przepisy odr´bne stanowià
inaczej.
2. Nas∏onecznienie placu zabaw dla dzieci
powinno wynosiç co najmniej 4 godziny,
liczone w dniach równonocy (21 marca
i 21 wrzeÊnia) w godzinach 1000—1600.
W zabudowie Êródmiejskiej dopuszcza
si´ nas∏onecznienie nie krótsze ni˝ 2 godziny.
3. Odleg∏oÊç placów i urzàdzeƒ, o których
mowa w ust. 1, od linii rozgraniczajàcych
ulic´, od okien pomieszczeƒ przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc gromadzenia odpadów powinna wynosiç co najmniej 10 m.”;
14) § 42 otrzymuje brzmienie:
„§ 42. 1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogà
otwieraç si´ na zewnàtrz dzia∏ki.
2. Furtki w ogrodzeniu przy budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach u˝ytecznoÊci publicznej nie mogà
utrudniaç dost´pu do nich osobom niepe∏nosprawnym poruszajàcym si´ na
wózkach inwalidzkich.”;
15) § 54 otrzymuje brzmienie:
„§ 54. 1. Budynek Êredniowysoki i wy˝szy — budynek u˝ytecznoÊci publicznej, budynek
mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego, z wy∏àczeniem
budynku koszarowego, a tak˝e inny budynek, w którym co najmniej jedna kondygnacja nadziemna z pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt wi´cej ni˝
50 osób znajduje si´ powy˝ej 12 m ponad
poziomem terenu, oraz dwukondygnacyjny i wy˝szy budynek opieki zdrowotnej
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instalowaç urzàdzenia techniczne zapewniajàce osobom niepe∏nosprawnym dost´p na kondygnacje z pomieszczeniami
u˝ytkowymi, z których mogà korzystaç.
Nie dotyczy to budynków koszarowych,
zakwaterowania w zak∏adach karnych,
aresztach Êledczych oraz zak∏adach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

i opieki spo∏ecznej nale˝y wyposa˝yç
w dêwigi osobowe.
2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego
oraz budynku u˝ytecznoÊci publicznej,
wyposa˝anym w dêwigi, nale˝y zapewniç
dojazd z poziomu terenu i dost´p na
wszystkie kondygnacje u˝ytkowe osobom niepe∏nosprawnym.

3. Dopuszcza si´ niewyposa˝enie w dêwigi
budynku mieszkalnego wielorodzinnego
do 5. kondygnacji nadziemnej w∏àcznie,
je˝eli wszystkie pomieszczenia na ostatniej kondygnacji sà cz´Êcià mieszkaƒ
dwupoziomowych.

3. W przypadku wbudowywania lub przybudowywania szybu dêwigowego do istniejàcego budynku dopuszcza si´ usytuowanie drzwi przystankowych na poziomie
spocznika mi´dzypi´trowego, je˝eli zostanie zapewniony dost´p do kondygnacji u˝ytkowej osobom niepe∏nosprawnym.”;

4. W budynku niewyposa˝onym w dêwigi,
na którego budow´ zosta∏a wydana decyzja o pozwoleniu na budow´ przed dniem
1 kwietnia 1995 r., na poddaszu usytuowanym bezpoÊrednio nad 4. kondygnacjà dopuszcza si´ zmian´ sposobu u˝ytkowania pomieszczeƒ na mieszkania.”;

16) § 55 otrzymuje brzmienie:
„§ 55. 1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym niewyposa˝anym w dêwigi nale˝y
wykonaç pochylni´ lub zainstalowaç odpowiednie urzàdzenie techniczne, umo˝liwiajàce dost´p osobom niepe∏nosprawnym do mieszkaƒ po∏o˝onych na pierwszej kondygnacji nadziemnej oraz do kondygnacji podziemnej zawierajàcej miejsca postojowe dla samochodów osobowych.
2. W niskim budynku zamieszkania zbiorowego i budynku u˝ytecznoÊci publicznej,
niewymagajàcym wyposa˝enia w dêwigi,
o których mowa w § 54 ust. 1, nale˝y za-

Poz. 1156

17) w § 62 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W drzwiach, o których mowa w ust. 1, oraz
w drzwiach do mieszkaƒ i pomieszczeƒ mieszkalnych w budynku zamieszkania zbiorowego
wysokoÊç progów nie mo˝e przekraczaç
0,02 m.”;
18) uchyla si´ § 65;
19) w § 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Graniczne wymiary schodów sta∏ych w budynkach o ró˝nym przeznaczeniu okreÊla tabela:
Minimalna szerokoÊç
u˝ytkowa (m)
biegu

spocznika

Maksymalna
wysokoÊç
stopni (m)

1

2

3

4

Budynki mieszkalne w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej
oraz mieszkania dwupoziomowe

0,8

0,8

0,19

Budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki zamieszkania zbiorowego oraz budynki u˝ytecznoÊci publicznej*), z wy∏àczeniem
budynków zak∏adów opieki zdrowotnej, a tak˝e budynki produkcyjne*), magazynowo-sk∏adowe oraz us∏ugowe, w których zatrudnia si´ ponad 10 osób

1,2

1,5

0,17

Przedszkola i ˝∏obki

1,2

1,3

0,15

Budynki opieki zdrowotnej*)

1,4

1,5

0,15

Gara˝e wbudowane i wolno stojàce (wielostanowiskowe)
oraz budynki us∏ugowe, w których zatrudnia si´ do 10 osób

0,9

0,9

0,19

W budynkach schody do piwnic, pomieszczeƒ technicznych
i poddaszy nieu˝ytkowych oraz w budynkach inwentarskich dojÊcia do poddaszy s∏u˝àcych do przechowywania pasz s∏omiastych

0,8

0,8

0,2

Przeznaczenie budynków

*)

W przypadku tych budynków szerokoÊç u˝ytkowà biegu schodowego i spocznika nale˝y przyjmowaç z uwzgl´dnieniem
wymagaƒ okreÊlonych w ust. 2.”;
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20) w § 69 ust. 1, 2 i 5 otrzymujà brzmienie:
„1. Liczba stopni w jednym biegu schodów sta∏ych
powinna wynosiç nie wi´cej ni˝:
1) 14 stopni — w budynku opieki zdrowotnej,
2) 17 stopni — w innych budynkach.
2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie dotyczy budynków w zabudowie jednorodzinnej i w zabudowie zagrodowej oraz budynków rekreacji indywidualnej, mieszkaƒ
dwupoziomowych oraz dojÊç do urzàdzeƒ
technicznych.”
„5. SzerokoÊç stopni schodów zewn´trznych przy
g∏ównych wejÊciach do budynku powinna wynosiç w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i budynkach u˝ytecznoÊci publicznej co
najmniej 0,35 m.”;
21) w § 71:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Powierzchnia spocznika przy pochylni dla
osób niepe∏nosprawnych poruszajàcych si´
na wózkach inwalidzkich powinna mieç wymiary co najmniej 1,5 x 1,5 m poza polem
otwierania skrzyd∏a drzwi wejÊciowych do
budynku.”
b) dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Kraw´dzie stopni schodów w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych i u˝ytecznoÊci publicznej powinny wyró˝niaç si´ kolorem kontrastujàcym z kolorem posadzki.”;
22) w § 81 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Kabina natryskowa zamkni´ta, z urzàdzeniami
przystosowanymi do korzystania przez osoby
niepe∏nosprawne poruszajàce si´ na wózkach
inwalidzkich, powinna mieç powierzchni´ nie
mniejszà ni˝ 2,5 m2 i szerokoÊç co najmniej
1,5 m oraz byç wyposa˝ona w urzàdzenia
wspomagajàce, umo˝liwiajàce korzystanie
z kabiny zgodnie z przeznaczeniem.
4. BezpoÊrednio przy kabinach natryskowych
i umywalniach zbiorowych powinna znajdowaç si´ kabina ust´powa.”;

Poz. 1156
5) miski ust´powe umieszczone w oddzielnych
kabinach o szerokoÊci co najmniej 1 m i d∏ugoÊci 1,10 m, ze Êciankami i drzwiami o wysokoÊci co najmniej 2 m z przeÊwitem nad
pod∏ogà 0,15 m; oddzielenia nie wymagajà
ust´py dla dzieci w ˝∏obkach i przedszkolach,
6) wpusty kanalizacyjne pod∏ogowe z syfonem
oraz armatur´ czerpalnà ze z∏àczkà do w´˝a
w pomieszczeniach z pisuarem lub majàcych wi´cej ni˝ 4 kabiny ust´powe,
7) wentylacj´ grawitacyjnà lub mechanicznà —
w ust´pach z oknem i jednà kabinà, a w innych — mechanicznà o dzia∏aniu ciàg∏ym
lub w∏àczanà automatycznie.”;

24) w § 105:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Stanowiska postojowe dla samochodów,
z których korzystajà osoby niepe∏nosprawne, nale˝y sytuowaç na poziomie terenu lub
na kondygnacjach dost´pnych dla tych
osób z pochylni, z uwzgl´dnieniem warunków, o których mowa w § 70.”
b) dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W gara˝u wielopoziomowym lub stanowiàcym kondygnacj´ w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym oraz budynku u˝ytecznoÊci
publicznej nale˝y zainstalowaç urzàdzenia
dêwigowe lub inne urzàdzenia podnoÊne
umo˝liwiajàce transport pionowy osobom
niepe∏nosprawnym poruszajàcym si´ na
wózkach inwalidzkich na inne kondygnacje,
które wymagajà dost´pnoÊci dla tych
osób.”;
25) w § 113 uchyla si´ ust. 1—3;
26) w § 125 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wprowadzanie przewodów wentylujàcych piony kanalizacyjne do przewodów dymowych
i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeƒ jest zabronione.”;
27) w § 158 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

23) w § 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W ust´pach ogólnodost´pnych nale˝y stosowaç:
1) przedsionki, oddzielone Êcianami pe∏nymi
na ca∏à wysokoÊç pomieszczenia, w których
mogà byç instalowane tylko umywalki,
2) drzwi o szerokoÊci co najmniej 0,9 m,
3) drzwi wewn´trzne i drzwi do kabin ust´powych, otwierane na zewnàtrz,
4) przegrody dzielàce ust´p damski od m´skiego, wykonane jako Êciany pe∏ne na ca∏à wysokoÊç pomieszczenia,

„7. Instalacja gazowa przy∏àczona do sieci gazowej wykonanej z rur metalowych powinna byç
zabezpieczona przed wp∏ywem pràdów b∏àdzàcych oraz obj´ta systemem elektrycznych po∏àczeƒ wyrównawczych, o których mowa w § 183
ust. 1 pkt 7.”;
28) w § 192 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Elementy instalacji telekomunikacyjnej, w tym
radiowo-telewizyjnej, o której mowa w ust. 1,
nale˝y objàç elektrycznymi po∏àczeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1
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pkt 7, a elementy wyprowadzone ponad dach
po∏àczyç z instalacjà piorunochronnà, o której
mowa w § 184 ust. 3.”;
29) w § 193 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Kabina dêwigu osobowego dost´pna dla
osób niepe∏nosprawnych powinna mieç szerokoÊç co najmniej 1,1 m i d∏ugoÊç 1,4 m, por´cze na wysokoÊci 0,9 m oraz tablic´ przyzywowà na wysokoÊci od 0,8 m do 1,2 m w odleg∏oÊci nie mniejszej ni˝ 0,5 m od naro˝a kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób
niewidomych i informacjà g∏osowà.”;
30) w § 194 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ró˝nica poziomów pod∏ogi kabiny dêwigu, zatrzymujàcego si´ na kondygnacji u˝ytkowej,
i posadzki tej kondygnacji przy wyjÊciu z dêwigu nie powinna byç wi´ksza ni˝ 0,02 m.”;
31) w § 198 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Elementy szybów i maszynowni dêwigów wykonane z metalu nale˝y objàç elektrycznymi
po∏àczeniami wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7.”;
32) w § 299 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Okna w pomieszczeniach przewidzianych do korzystania przez osoby niepe∏nosprawne powinny mieç urzàdzenia przeznaczone do ich otwierania, usytuowane nie wy˝ej ni˝ 1,2 m nad poziomem pod∏ogi.”;
33) w § 329 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„1. Dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego
i zamieszkania zbiorowego wymagania okreÊlone w § 328 uznaje si´ za spe∏nione, je˝eli
wartoÊç wskaênika E, okreÊlajàcego obliczeniowe zapotrzebowanie na energi´ koƒcowà (ciep∏o) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym, wyra˝one iloÊcià energii przypadajàcej
w ciàgu roku na 1 m3 kubatury ogrzewanej cz´Êci budynku, jest mniejsza od wartoÊci granicznej E0, a tak˝e je˝eli przegrody budowlane odpowiadajà wymaganiom izolacyjnoÊci cieplnej
oraz innym wymaganiom okreÊlonym w za∏àczniku nr 2 do rozporzàdzenia.”;
34) dodaje si´ za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia
w brzmieniu okreÊlonym w za∏àczniku do niniejszego rozporzàdzenia;
35) za∏àcznik do rozporzàdzenia oznacza si´ jako za∏àcznik nr 2.
§ 2. Przepisów rozporzàdzenia, o którym mowa
w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporzàdzeniem, nie stosuje si´, je˝eli przed dniem jego wejÊcia
w ˝ycie:
1) zosta∏ z∏o˝ony wniosek o pozwolenie na budow´
lub odr´bny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zosta∏y opracowane na
podstawie dotychczasowych przepisów;
2) zosta∏o dokonane zg∏oszenie budowy lub wykonania
robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budow´.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 7 kwietnia 2004 r. (poz. 1156)
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