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P R Z E D M O WA
Drogi Czytelniku!

Oficyna	Wydawnicza	POLCEN	prezentuje	kolejne	5.	wydanie	
przepisów	z	serii	Z prawem co dnia	pt.	Przepisy techniczno-bu-
dowlane dla budynków projektowanych i użytkowanych	z	krót-
kim	omówieniem	zmian	wchodzących	w	życie	z	dniem	1 stycznia 
2018 r. (oprócz	 zmian	 przepisów	 z	 §	 104,	 które	 wejdą	 w	 życie		
9	grudnia	2018	r.). Jest	to	nowelizacja Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytu-
owanie	ogłoszone	w	Dzienniku	Ustaw	z	dnia	8	grudnia	2017	r.	poz.	
2285	(tekst	ujednolicony	w	załączeniu).	

Celem	nowelizacji	 jest	wprowadzenie	 zmian,	 które	będą	od-
powiadały	aktualnym	technologiom	występującym	w	budownictwie,	
jak	również	przyspieszą	i	ułatwią	proces	realizacji	inwestycji,	będąc	
jednocześnie	przejrzyste	i	zrozumiałe	dla	odbiorcy.

Wyżej	wymieniona	nowelizacja	obejmuje:
•	 przepisy	ogólne,
•	 zabudowę	i	zagospodarowanie	działki	budowlanej,
•	 budynki	i	pomieszczenia,
•	 wyposażenie	techniczne	budynków,
•	 bezpieczeństwo	pożarowe,
•	 oszczędność	energii	i	izolacyjność	cieplną
oraz	aktualizację	norm	zawartych	w	załączniku	nr	1	do	 rozporzą-
dzenia.

Jedną	 z	 najistotniejszych	 zmian	 jest	 określenie	 minimalnej	
powierzchni	 mieszkania:	 25	 m2.	 W	 nowelizacji	 zaproponowano	
zniesienie	 minimalnej	 powierzchni	 poszczególnych	 pomieszczeń	
na	rzecz	wyznaczenia	minimalnej	powierzchni	całego	lokalu	miesz-
kalnego.	Zaproponowane	w	nowelizacji	rozwiązania	dadzą	większą	
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swobodę	projektantom,	 co	pozwoli	 na	dostosowanie	mieszkań	do	
indywidualnych	 potrzeb	 inwestora,	 przy	 zachowaniu	 właściwego	
standardu	użytkowania.

Informujemy,	że	 jest	w	przygotowaniu	12.	wydanie	poradnika	
pt.	Warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania 2018 au-
torstwa	 Władysława	 Korzeniewskiego	 i	 Rafała	 Korzeniewskiego.	
Poradnik	zawiera	szczegółowy	komentarz	i	ok.	200	ilustracji	graficz-
nych	(WT	2018),	można	już	go	zamawiać	(w	przedsprzedaży	–	ceny	
promocyjne).	

Równocześnie	polecamy	nasze	najnowsze	wydawnictwa	m.in.	
monografię	 pt.	Kontrakty budowlane autorstwa	dr.	Huberta	Wyso-
czańskiego	 –	 adwokata	 oraz	 poradnik	 pt.	 Zamówienia publiczne 
w budownictwie w 295 pytaniach i odpowiedziach autorstwa	mgr	inż.	
Lidii	Więcław-Bator.	

Zapraszamy	do	naszej	księgarni	internetowej	www.polcen.com.pl.

Z	poważaniem
inż.	Ryszard	Sobolewski
Prezes	Zarządu	OWP

UWAGA, UWAGA, UWAGA!!!
Znowelizowane warunki projektowania budynków i ich usytuowania 
JUŻ OBOWIĄZUJĄ!!! 
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OMÓWIENIE ZMIAN

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powin-
ny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 14 listopada 2017 r. 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2285). 

Rozporządzenie	wprowadziło	obowiązek	zapewnienia	w	budyn-
kach	gastronomii,	handlu	oraz	usług	o	powierzchni	użytkowej	powyżej	
1000	m2	wydzielonego	 pomieszczenia	 przystosowanego	 do	 karmie-
nia	 i	 przewijania	dzieci.	Pomieszczenia	 te	powinny	być	wyposażone	
w	umywalkę	oraz	wentylację.	Obowiązek	 tworzenia	pomieszczeń	do	
karmienia	 i	 przewijania	 dotyczy	 również	 stacji	 benzynowych	 o	 po-
wierzchni	użytkowej	powyżej	100	m2.	Przepisy	mają	zastosowanie	do	
nowo	 projektowanych	 lub	 przebudowywanych	 budynków.	 Powyższa	
regulacja	ma	za	zadanie	ułatwienie	rodzicom	karmienia	 i	przewijania	
dzieci	w	miejscach	publicznych	oraz	w	trakcie	podróży.

Rozporządzenie	Ministra	Infrastruktury	i	Budownictwa	określiło	mi-
nimalną	powierzchnię	użytkową	mieszkań	–	25	m2.	Odstąpiono	od	prze-
pisów	określających	minimalną	powierzchnię	pomieszczeń,	dotychczas	
minimalna	powierzchnia	przynajmniej	jednego	pokoju	w	mieszkaniu	była	
wyznaczona	na	16	m2.	Regulacja	ma	na	celu	zapewnienie	właściwego	
standardu	użytkowania	oraz	ograniczenie	projektowania	i	budowania	„mi-
kromieszkań”,	których	powierzchnia	zwykle	nie	przekracza	16	m2.	

Omawiane	 rozporządzenie	 uchyliło	 przepis	 nakazujący	 pro-
jektowanie	miejsca	przeznaczonego	na	pralkę	jedynie	w	łazience.	
Obecnie	 ludzie	 coraz	 częściej	 umieszczają	 pralki	 w	 piwnicach,	
kuchniach	 lub	wydzielonych	pomieszczeniach	specjalnie	przezna-
czonych	do	robienia	prania.	Wprowadzono	regulację	ogólną,	nakła-
dającą	obowiązek	zapewnienia	w	mieszkaniu	miejsca	na	zainstalo-
wanie	automatycznej	pralki	domowej.	Właściciel	mieszkania	będzie	
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mógł	zdecydować,	w	którym	miejscu	w	mieszkaniu	umieści	pralkę.	
Omawiany	przepis	ma	na	celu	uelastycznienie	przepisów	i	dostoso-
wanie	rozporządzenia	do	aktualnych	realiów	mieszkaniowych.	

Rozporządzenie	wprowadziło	definicję	parkingu.	Jako	parking	na-
leży	rozumieć	wydzieloną	powierzchnię	terenu	przeznaczoną	do	posto-
ju	i	parkowania	samochodów,	składającą	się	ze	stanowisk	postojowych	
oraz	dojazdów	łączących	te	stanowiska,	jeżeli	takie	dojazdy	występują.	
Omawiany	 akt	 prawny	 określa	 odległość	 stanowisk	 postojowych	 od	
placu	zabaw	dla	dzieci,	boiska	dla	dzieci	i	młodzieży,	okien	pomiesz-
czeń	przeznaczonych	na	stały	pobyt	ludzi	w	budynku	opieki	zdrowotnej,	
w	budynku	oświaty	i	wychowania,	w	budynku	mieszkalnym,	w	budynku	
zamieszkania	zbiorowego.	Dla	samochodów	osobowych	odległość	ta	
nie	może	być	mniejsza	niż	7	m	w	przypadku	parkingu	do	10	stanowisk	
postojowych	włącznie,	10	m	w	przypadku	parkingu	od	11	do	60	stano-
wisk	postojowych	włącznie	oraz	20	m	w	przypadku	parkingu	powyżej	
60	stanowisk	postojowych.	Poszerzone	zostały	stanowiska	postojowe	
dla	 samochodów.	Według	 wcześniejszej	 regulacji	 stanowiska	 posto-
jowe	dla	samochodów	osobowych	powinny	mieć	wymiary	mające	co	
najmniej	szerokość	2,3	m	i	długość	5	m.	Aktualnie	szerokość	stanowisk	
postojowy	powinna	wynosić	2,5	m,	długość	stanowisk	pozostawiono	
bez	zmian	na	poziomie	5	m.	

Rozporządzenie	dopuściło	budowę	budynku	w	granicy	dział-
ki	na	styku	z	innymi	budynkami	we	wszelkiego	rodzaju	zabudowie.	
Dotychczasowa	regulacja	pozwalała	na	budowę	budynku	na	styku	
z	innymi	budynkami	jedynie	w	zabudowie	jednorodzinnej.	

Rozporządzenie	z	dnia	14	listopada	2017	r.	nadaje	nową	treść	
załącznikom.	Zmienia	wymagania	 izolacyjności	 cieplnej	 i	 inne	wy-
magania	związane	z	oszczędnością	energii	oraz	formułuje	na	nowo	
stosowane	w	 rozporządzeniu	określenia	dotyczące	palności	 i	 roz-
przestrzeniania	ognia	oraz	odpowiadające	im	klasy	reakcji	na	ogień	
oraz	klasy	odporności	dachów	na	ogień	zewnętrzny.	Wejście	w	ży-
cie	zmian	z	dniem	1	stycznia	2018	r.	oraz	9	grudnia	2018	r.	
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R O Z P O R Z Ą D Z E N I E
M I N I S T R A 

I N F R A S T R U K T U RY

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim  
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U.	z	2002	r.	Nr	75,	poz.	690,	Dz.U.	z	2003	r.	Nr	33,	poz.	2701,	
Dz.U.	z	2004	r.	Nr	109,	poz.	11562,	Dz.U.	z	2008	r.	Nr	201,	poz.	12383,	
Dz.U.	z	2008	r.	Nr	228,	poz.	15144,	Dz.U.	z	2009	r.	Nr	56,	poz.	4615,	
Dz.U.	z	2010	r.	Nr	239,	poz.	15976,	Dz.U.	z	2012	r.	poz.	12897,		

Dz.U.	z	2013	r.	poz.	9268,	Dz.U.	z	2015	r.	poz.	1422	t.j.9,		
Dz.U. z 2017 r. poz. 228510,11)

Na	podstawie	art.	7	ust.	2	pkt	1	ustawy	z	dnia	7	lipca	1994	r.		
–	Prawo	budowlane	 (Dz.U.	 z	 2000	 r.	Nr	 106,	 poz.	 1126,	Nr	 109,	
poz.	1157	i	Nr	120,	poz.	1268,	z	2001	r.	Nr	5,	poz.	42,	Nr	100,	poz.	
1085,	Nr	110,	poz.	1190,	Nr	115,	poz.	1229,	Nr	129,	poz.	1439	i	Nr	
154,	poz.	 1800	oraz	 z	2002	 r.	Nr	74,	 poz.	 676)	 zarządza	się,	 co	
następuje:
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Dział I
Przepisy ogólne

§ 1
Zakres przedmiotowy

Rozporządzenie	ustala	warunki	techniczne,	jakim	powinny	od-
powiadać	 budynki	 i	 związane	 z	 nimi	 urządzenia,	 ich	 usytuowanie	
na	działce	budowlanej	oraz	zagospodarowanie	działek	przeznaczo-
nych	pod	zabudowę,	 zapewniające	spełnienie	wymagań	art.	 5	 i	 6	
ustawy	z	dnia	7	lipca	1994	r.	–	Prawo	budowlane.

§ 2
Zakres zastosowania przepisów

1.	 Przepisy	 rozporządzenia	 stosuje	 się	 przy	 projektowaniu,	
budowie	 i	 przebudowie	 oraz	 przy	 zmianie	 sposobu	 użytkowania	
budynków	oraz	budowli	nadziemnych	i	podziemnych	spełniających	
funkcje	użytkowe	budynków,	a	także	do	związanych	z	nimi	urządzeń	
budowlanych,	z	zastrzeżeniem	§	207	ust.	2.3

2.	Przy	nadbudowie,	rozbudowie,	przebudowie	i	zmianie	spo-
sobu	użytkowania:3

	 1)	 budynków	o	powierzchni	użytkowej	nieprzekraczającej	1.000	m2,
	 2)	 budynków	o	powierzchni	użytkowej	przekraczającej	1.000	m2,	

o	których	mowa	w	art.	5	ust.	7	pkt	1–4	i	6	ustawy	z	dnia	7	lipca	
1994	r.	–	Prawo	budowlane

–	 wymagania,	o	których	mowa	w	§	1,	mogą	być	spełnione	w	sposób	
inny	niż	określony	w	rozporządzeniu,	stosownie	do	wskazań	eks-
pertyzy	technicznej	właściwej	jednostki	badawczo-rozwojowej	albo	
rzeczoznawcy	budowlanego	oraz	do	spraw	zabezpieczeń	przeciw-
pożarowych,	uzgodnionych	z	właściwym	komendantem	wojewódz-
kim	Państwowej	Straży	Pożarnej	lub	państwowym	wojewódzkim	in-
spektorem	sanitarnym,	odpowiednio	do	przedmiotu	tej	ekspertyzy.
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3.	(uchylony).2

3a.	Przy	nadbudowie,	rozbudowie,	przebudowie	i	zmianie	sposobu	
użytkowania	 budynków	 istniejących	 o	 powierzchni	 użytkowej	 przekra-
czającej	1.000	m2	wymagania,	o	których	mowa	w	§	1,	z	wyłączeniem	
wymagań	charakterystyki	energetycznej,	mogą	być	spełnione	w	sposób	
inny	niż	określony	w	rozporządzeniu,	stosownie	do	wskazań,	o	których	
mowa	w	ust.	2,	uzgodnionych	z	właściwym	komendantem	wojewódzkim	
Państwowej	Straży	Pożarnej	 lub	państwowym	wojewódzkim	 inspekto-
rem	sanitarnym,	odpowiednio	do	przedmiotu	tej	ekspertyzy.3

4.	Dla	budynków	i	terenów	wpisanych	do	rejestru	zabytków	lub	
obszarów	objętych	ochroną	konserwatorską	na	podstawie	ustaleń	
miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	ekspertyza,	
o	której	mowa	w	ust.	2,	podlega	również	uzgodnieniu	z	wojewódz-
kim	konserwatorem	zabytków.

5.	Przepisy	rozporządzenia	odnoszące	się	do	budynku	o	okre-
ślonym	przeznaczeniu	stosuje	się	także	do	każdej	części	budynku	
o	tym	przeznaczeniu.

6. (uchylony)10;

§ 3
Słownik pojęć ustawowych

Ilekroć	w	rozporządzeniu	jest	mowa	o:
 1)  zabudowie śródmiejskiej – należy przez to rozumieć zgru-

powanie intensywnej zabudowy na obszarze śródmie-
ścia, określonej w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego, a w przypadku braku planu miejscowego 
w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy;

 1a) działce budowlanej – należy przez to rozumieć nierucho-
mość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy 
geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposa-
żenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełnia-
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2.	Dojścia	służące	równocześnie	do	ruchu	pojazdów	gospodar-
czych	i	uprzywilejowanych	o	masie	całkowitej	do	2,5	tony	powinny	mieć	
nawierzchnię	o	nośności	co	najmniej	dostosowanej	do	masy	tych	po-
jazdów.

§ 16
Dojście dla niepełnosprawnych

1.	Do	wejść	do	budynku	mieszkalnego	wielorodzinnego,	zamiesz-
kania	zbiorowego	i	użyteczności	publicznej	powinny	być	doprowadzo-
ne	od	dojść	i	dojazdów,	o	których	mowa	w	§	14	ust.	1	i	3,	utwardzone	
dojścia	o	szerokości	minimalnej	1,5	m,	przy	czym	co	najmniej	 jedno	
dojście	powinno	zapewniać	osobom	niepełnosprawnym	dostęp	do	ca-
łego	budynku	lub	tych	jego	części,	z	których	osoby	te	mogą	korzystać.

2. Wymaganie dostępności osób niepełnosprawnych, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie dotyczy budynków na terenach zamknię-
tych, z wyjątkiem budynków, o których mowa w § 3 pkt 6.10

§ 17
(uchylony)2

Rozdział 3
Parkingi i garaże dla samochodów

§ 18
Stanowiska postojowe

1. Zagospodarowując działkę budowlaną, należy urządzić, 
stosownie do jej przeznaczenia i sposobu zabudowy, stanowi-
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ska postojowe dla samochodów użytkowników stałych i prze-
bywających okresowo, w tym również stanowiska postojowe 
dla samochodów, z których korzystają osoby niepełnosprawne. 

2. Liczbę stanowisk postojowych i sposób urządzenia par-
kingów należy dostosować do wymagań ustalonych w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z uwzględ-
nieniem potrzebnej liczby stanowisk, z których korzystają oso-
by niepełnosprawne.10 

§ 19
Odległość stanowisk postojowych od zabudowań

1. Odległość stanowisk postojowych, w tym również za-
daszonych, oraz otwartych garaży wielopoziomowych od: pla-
cu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i młodzieży, okien po-
mieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku 
opieki zdrowotnej, w budynku oświaty i wychowania, w budyn-
ku mieszkalnym, w budynku zamieszkania zbiorowego, z wy-
jątkiem: hotelu, motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, 
domu wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroni-
ska, nie może być mniejsza niż: 
 1) dla samochodów osobowych: 

a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 stanowisk postojo-
wych włącznie, 

b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 do 60 stanowisk 
postojowych włącznie, 

c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk po-
stojowych; 

 2) dla samochodów innych niż samochody osobowe: 
a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk postojo-

wych włącznie, 
b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 stanowisk po-

stojowych. 
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Rozdział 7
Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe

§ 34
Usytuowanie zbiorników na nieczystości ciekłe

1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą być sytuowane tyl-
ko na działkach budowlanych niemających możliwości przyłą-
czenia do sieci kanalizacyjnej, przy czym nie dopuszcza się ich 
sytuowania na obszarach podlegających szczególnej ochronie 
środowiska i narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz 
na terenach zalewowych. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbiorników na nieczy-
stości ciekłe, dla których została wydana decyzja na podstawie 
art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1121, z późn. zm.) lub na podstawie art. 77 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1566).10 

§ 35
Zbiorniki bezodpływowe

Zbiorniki	bezodpływowe	na	nieczystości	ciekłe,	doły	ustępów	
nieskanalizowanych	 oraz	 urządzenia	 kanalizacyjne	 i	 zbiorniki	 do	
usuwania	i	gromadzenia	wydalin	pochodzenia	zwierzęcego	powinny	
mieć	dno	i	ściany	nieprzepuszczalne,	szczelne	przekrycie	z	zamy-
kanym	otworem	do	usuwania	nieczystości	i	odpowietrzenie	wypro-
wadzone	co	najmniej	0,5	m	ponad	poziom	terenu.

§ 36
Usytuowanie zbiorników bezodpływowych

1.	Odległość	pokryw	 i	wylotów	wentylacji	 ze	zbiorników	bez-
odpływowych	na	nieczystości	 ciekłe,	 dołów	ustępów	nieskanalizo-
wanych	o	 liczbie	miejsc	 nie	większej	 niż	 4	 i	 podobnych	urządzeń	
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sanitarno-gospodarczych	o	pojemności	do	10	m3	powinna	wynosić	
co	najmniej:
	 1)	 od	 okien	 i	 drzwi	 zewnętrznych	 do	 pomieszczeń	 przeznaczo-

nych	na	pobyt	 ludzi	oraz	do	magazynów	produktów	spożyw-
czych	–	15	m,

	 2)	 od	granicy	działki	sąsiedniej,	drogi	(ulicy)	lub	ciągu	pieszego	–	
7,5	m.
2. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji in-

dywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1, powinny wy-
nosić co najmniej:10

	 1)	 od	 okien	 i	 drzwi	 zewnętrznych	 do	 pomieszczeń	 przeznaczo-
nych	 na	 pobyt	 ludzi	 –	 5	m,	 przy	 czym	 nie	 dotyczy	 to	 dołów	
ustępowych	w	zabudowie	jednorodzinnej,

	 2)	 od	granicy	działki	sąsiedniej,	drogi	(ulicy)	lub	ciągu	pieszego	–	2	m.
3.	 Odległości	 pokryw	 i	 wylotów	 wentylacji	 z	 dołów	 ustępów	

nieskanalizowanych	o	liczbie	miejsc	większej	niż	4	oraz	zbiorników	
bezodpływowych	na	nieczystości	ciekłe	i	kompostowników	o	pojem-
ności	powyżej	10	m3	do	50	m3	powinny	wynosić	co	najmniej:
	 1)	 od	okien	i	drzwi	zewnętrznych	do	pomieszczeń	wymienionych	

w	ust.	1	pkt	1	–	30	m,
	 2)	 od	granicy	działki	sąsiedniej	–	7,5	m,
	 3)	 od	linii	rozgraniczającej	drogi	(ulicy)	lub	ciągu	pieszego	–	10	m.

4.	Właściwy	organ	w	decyzji	o	warunkach	zabudowy	 i	zago-
spodarowania	terenu,	w	porozumieniu	z	państwowym	wojewódzkim	
inspektorem	sanitarnym,	może	ustalić	dla	działek	budowlanych	po-
łożonych	przy	zabudowanych	działkach	sąsiednich	odległości	mniej-
sze	niż	określone	w	ust.	1	i	2.

5.	 Kryte	 zbiorniki	 bezodpływowe	 na	 nieczystości	 ciekłe	 oraz	
doły	ustępowe	mogą	być	sytuowane	w	odległości	mniejszej	niż	2	m	
od	granicy,	w	tym	także	przy	granicy	działek,	jeżeli	sąsiadują	z	po-
dobnymi	urządzeniami	na	działce	sąsiedniej,	pod	warunkiem	zacho-
wania	odległości	określonych	w	§	31	i	§	36.
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6.	 Odległości	 zbiorników	 bezodpływowych	 na	 nieczystości	
ciekłe	 i	 kompostowników	o	pojemności	 powyżej	 50	m3	od	budyn-
ków	przeznaczonych	na	pobyt	ludzi	należy	przyjmować	zgodnie	ze	
wskazaniem	ekspertyzy	 technicznej,	 przyjętej	 przez	państwowego	
wojewódzkiego	inspektora	sanitarnego.

§ 37
Osadniki oczyszczalni przydomowych

Przepływowe,	szczelne	osadniki	podziemne,	stanowiące	część	
przydomowej	oczyszczalni	ścieków	gospodarczo-bytowych,	służące	
do	wstępnego	ich	oczyszczania,	mogą	być	sytuowane	w	bezpośred-
nim	 sąsiedztwie	 budynków	 jednorodzinnych,	 pod	 warunkiem	 wy-
prowadzenia	 ich	 odpowietrzenia	 przez	 instalację	 kanalizacyjną	 co	
najmniej	0,6	m	powyżej	górnej	krawędzi	okien	i	drzwi	zewnętrznych	
w	tych	budynkach.

§ 38
Usytuowanie osadników i neutralizatorów ścieków  

szkodliwych
Odległość	 osadników	 błota,	 łapaczy	 olejów	 mineralnych	

i	 tłuszczu,	neutralizatorów	ścieków	 i	 innych	podobnych	zbiorników	
od	okien	otwieralnych	 i	drzwi	zewnętrznych	do	pomieszczeń	prze-
znaczonych	na	pobyt	ludzi	powinna	wynosić	co	najmniej	5	m,	jeżeli	
przepisy	odrębne	nie	stanowią	inaczej.
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Skorowidz rzeczowy  
do tekstu rozporządzenia WT-2018

A
adaptacja budynków > zmiana przeznaczenia budynków 
-  strychu (poddasza): §	55,	194,	197,	327	
aparatura kontrolna i pomiarowa: §	135	
archiwa: §	236
areszty śledcze: §	3,	16,	41,	55,	61,	89,	134,	211,	292,	300
antresole: §	3,	72,	216,	226,	249	
attyki: §	3

B
balkony: §	3,	12,	223,	224,	293,	298,	303,	317,	320,	329	
balustrady: §	3,	68,	69,100,	101,	296,	298,	301,	303
bariery ochronne: §	308
baterie butli gazu płynnego > instalowanie butli gazu płynnego 
bezpieczeństwo konstrukcji: §144,	203–206
-	 pożarowe: §	2,	14,	109,	128,	147,	153,	180,	181,	183,	187,	

207–290
-	 użytkowania: §	164,	291–308
biblioteki: §	236
biegi schodowe > schody boiska sportowe: §	40
bramy: §	42,	43,	159,	240,	278
budynki (ogólnie): §	1,	2,	11,	12,	14,	44–56,	203,	207,	208,	226,	
291,	309,	323,	324	
budynki (wg formy zabudowy):
-	 atrialne: §	217
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-	 bliźniacze: §	217
-	 szeregowe: §	217
-	 wolno stojące: §	136,	175,	176,	213,	319	
budynki (wg konstrukcji i trwałości):
-	 namiotowe: §	290
-	 pneumatyczne > konstrukcje pneumatyczne
-	 tymczasowe: §	248,	286–290,	300	
budynki (wg przeznaczenia):
-	 garażowe > garaże
-	 gospodarcze: §	3,	12,	26,	209,	211,	213,	272,	285
-	 inwentarskie: §	3,	12,	26,	31,	68,	109–112,	209,	231,	271,	

282–285,	312,	313
-	 koszarowe: §	3,	54,	55,	61
-	 magazynowe: §	36,	68,	134,	175,	209,	212,	215,	224,	228–230,	

232,	236–238, 241,	245,	246,	256,	257,	259,	260,	271,	272,	288,	
306,	307,	312,	319

-	 mieszkalne (ogólnie): §	3,	45–49,	155,	157,	209,	285,	297,	
323,	325

-	 mieszkalne jednorodzinne: §	2,	3,	14,	23,	37,	45–49,	68,	69,	
72,	106,	120,	132,	134,	149,	150,	158,	163,	172,	175,	213,	217,	
220,	248,	268,	271,	272,	276,	280,	296,	298,	326,	329,	załącz-
nik	do	rozporządzenia	nr	2

-	mieszkalne wielorodzinne: §	2,	3,	13,	16,	20,	22,	23,	25,	39,	
40,	55,	56,	68,	69,	71,	72,	90–95,	116,	121,	128–132,	157,	158,	
163,	175,	185,	186,	188,	190,	191,	193,	196,	248,	271,	297,	
298,	326,	327,	329,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2

-	 mieszkalne w zabudowie zagrodowej: §	3,	12,	14,	46,	64,	68,	
69,	72,	120,	132,	134,	149,	163,	172,	175,	213,	220,	248,	271,	
272,	285,	296

-	 nauki i oświaty: §	19,	46,	60,	68,	73,	155
-	 opieki socjalnej, społecznej i zdrowotnej: §	19,	26,	39,	46,	

54,	60,	68,	69,	73,	132,	155,	200,	209
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-	 produkcyjne: §	46,	68,	73,	84,	85,	150,	175,	209,	212,	215,	
220,	224,	228–230,	237,	238,	241,	245,	256,	257,	259,	260,	
267,	271,	272,	304,	306,	307,	312,	329,	załącznik	do	rozporzą-
dzenia	nr	2

-	 rekreacyjne: §	3,	14,	26,	46,	49,	61,	64,	72,	106,	120,	132,	134,	149,	
150,	157,	163,	172,	175,	213,	220,	248,	268,	272,	276,	280,	296

-	 tymczasowe: §	248,	286–290,	300
-	 użyteczności publicznej: §	3,	12,	16,	23,	39,	45–49,	54–56,	

68,	69,	71,	73–75,	84,	85,	116,	121,	124,	132,	134,	150,	155,	
157,	163,	181,	186,	200,	209,	261,	271,	296–298,	304,	306,	
323,	325–327,	329,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2

-	 zamieszkania zbiorowego: §	3,	12,16,	19,	20,	23,	45–49,	54–56,	
62,	68,	69,	72,	82,	85,	116,	121,	155,	157,	181,	186,	191,	196,	209,	
297,	298,	323,	325-329,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2

budynki (wg wysokości):
-	 niskie (N): §	8,	55,	132,	157,	212,	216,	217,	219,	220,	227,	

228,	245,	249–251,	275,	286,	287,	292
-	 średniowysokie (SW): §	8,	54,	193,	212,	217,	219,	220,	227,	

228,	245,	246,	250,	251,	268,	292,	301,	303,	319
-	 wysokie (W): §	8,	54,	148,	157,	181,	212,	214,	216,	217,	219,	

220,	227,	228,	246,	247,	250,	251,	253,	301,	303,	304,	308,	319
- wysokościowe (WW): §	8,	48,	54,	148,	157,	181,	212,	214,	

217,	220,	227,	228,	246,	247,	250,	251,	253,	259,	299,	301,	
303,	304,	308,	319

-  jednokondygnacyjne: §	212,	214,	215,	216,	227,	228,	230,	
231,	237,	274,	287,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2

-	 podziemne: §	2,	58,	105,	212,	247,	277
- wielokondygnacyjne (ogólnie): §	212,	214,	223,	224,	227,	

228,	230,	237,	308,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2
budynki zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi (ZL): §	209,	
211,	212,	214,	216,	217,	219,	227,	241,	243,	245	–247,	250,	253,	
256,	258-261,	271–273,	279,	286–290
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budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi 
(ogólnie): §	3,	11,	13,	23,	26,	36,	38,	45,	48,	49,	52,	57–59,	63,	72,	
75,	88,	106,	147,	149,	150,	182,	237,	239,	271,	310,	312–314
butle gazowe > instalowanie butli gazowych

C
centrale klimatyzacyjne i wentylacyjne: §	3,	154
-	 telefoniczne: §	209
ciąg kominowy: §	140,	142,	143,	174
ciągi piesze (w tym kryte pasaże): §	36,	159,	241,	247
-	 pieszo-jezdne: §	14,	21	
ciepłomierze: §	135
cyklony: §	269
czerpnie powietrza: §	152
czujki sygnalizujące stężenie gazu: §	158
-	 tlenku węgla: §	108

D
dachy: §	125,	126,	142,	152,	216,	218,	219,	221,	235,	257,	271,	
272,	287,	304,	308,	317,	319,	329
daszki nad wejściami (wjazdami): §	3,	22,	223,	224,	279,	292,	293	
dojazdy: §	14–16,	21,	22,	24,	42,	103,	104,	130,	136	
dojścia do budynków: §	14–16,	68,	294
-	 do dźwignic: §	99–101
-	 do dźwigów: §	54,	55,	194,	195,	253,	254
-	 kominów: §	308
-	 ewakuacyjne > ewakuacyjne dojścia
doły chłonne > urządzenia do gromadzenia nieczystości ciekłych
doły ustępowe > jak wyżej
domki rekreacyjne > budynki rekreacyjne
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dostęp (dostępność) dla osób niepełnosprawnych > osoby 
niepełnosprawne 
drabiny: §	101,	257,	286,	patrz	też	> klamry
-	 ewakuacyjne > ewakuacyjne drabiny
drenaż: §	127,	316
drgania > ochrona przed hałasem i drganiami 
drogi dojazdowe > dojazdy
-	 ewakuacyjne > ewakuacyjne drogi
-	 komunikacji ogólnej: §	59,	85,	86,	88,	190,	193,	217,	223,	

236,	246,	249,	256,	258,	297
-	 manewrowe > dojazdy
-	 pożarowe: §	43,	208	
drzwi do kuchni: §	75
-	 do komory zsypowej: §	130,	216
-	 do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: §	79,	85,	86,	88,	89
-	 dymoszczelne: §	240,	243,	246,	256
-	 ewakuacyjne: §	236,	238-240,	242,	246,	256
-	 obrotowe: §	62,	240
-	 o odporności ogniowej: §	220,	232,	240,	246,	249,	250,	251,	

253,	254,	256,	278,	280
-	 podnoszone: §	240
-	 przesuwane (rozsuwane): §	62,	79,	236,	240
-	 przeźroczyste: §	295
-	 przystankowe (do dźwigu): §	54,	195,	254
-	 składane: §	79
-	 w budynkach inwentarskich: §	284
-	 w budynkach użyteczności publicznej: §	75
-	 wahadłowe: §	62,	240
-	 wejściowe do budynków: §	23–25,	36–38,	61,	62,	71,	130,	

236,	240,	256,	284,	292–294,	296
-	 wejściowe do mieszkań: §	62
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-	 wewnętrzne: §	75,	79,	85,	86,	97,	129,	130,	236,	239,	240,	
245,	246,	249–251,	326

-	 wieloskrzydłowe: §	62,	240	
drzwiczki rewizyjne: §	146,	267,	281	
dymotwórcze materiały: §	208
działka budowlana: §	1,	12,	14,	15,	18,	22,	23,	26–28,	30,	31,	34,	
36,	39,	115,	156,	159,	175,	272,	273
dźwigi osobowe: §	54,	55,	134,	193-202,	253,	254.
-	 dla osób niepełnosprawnych: §	54,	55,	105,	193–195,	200
-	 dla ekip ratowniczych: §	193,	253–255
-	 szpitalne: §	195,	200
-	 towarowe: §	195,	196	
dźwignice: §	99–101

E
efektywność energetyczna: §	118,	134,	147,	151,	328,	329	
elektryczne obwody > instalacje elektryczne
-	 połączenia wyrównawcze: §	113,	122,	135,	158,	183,	192,	198
elementy nierozprzestrzeniające ognia: §	 215,	 216,	 218,	 219,	
230,	232,	235,	265–267,	272,	274,	275
-	 rozprzestrzeniające ogień: §	216,	231,	235,	271
-	 słabo rozprzestrzeniające ogień: §	216,	274	
elewacyjne elementy (w tym okładziny): §	225,	293,	304	
ekspertyza mykologiczna: §	322
-	 techniczna: §	2,	36,	206	
eksploatacja górnicza: > szkody górnicze 
energia końcowa (do ogrzewania): §	329
ewakuacja ludzi: §	207,	227,	236–257
-	 zwierząt: §	109,	284	
ewakuacyjne dojścia: §	68,	256,	287,	288
-	 drabiny: §	257
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-	 drogi: §	181,	232,	236–259,	267,	270
-	 przejścia: §	236,	237,	278,	287,	288
-	 wyjścia: §	227,	236,	238–240,	256,	278,	284,	287–289

F
filtry: §	129,	154,	268,	269
filtracyjne pola > pola filtracyjne
furtki: §	42,	43
fundamenty: §	184

G
galerie: §	12,	99,	241,	297,	301,	329
garaże (ogólnie): §	19,	68,	70,	102–108,	150,	181,	209,	213,	230,	
267,	274–281,	305,	327
-	 indywidualne: §	70,	134
-	 jednopoziomowe: §	70,	103,	105,	230,	274.
-	 dwupoziomowe: §	70,	103
-	 wielopoziomowe: §	19,	70,	103,	105,	277,	278
-	 wielostanowiskowe: §	68,	70,	108
-	 otwarte: §	19,	102,	106,	108,	274,	275,	278
-	 zamknięte: §	19,	102,	103,	108,	274,	276–279
-	 nadziemne: §	102,	105,	108,	275–278
-	 podziemne: §	102,	105,	108,	276–278,	281	
garażowe wjazdy: §	19,	102,	103,	278,	278
-	 wrota: §	102,	108,	279
gazomierze: §	161,	163,	166–169
gazowe grzejniki wody przepływowej: §	173,	174
-	 instalacje > instalacje gazowe
-	 przewody > przewody gazowe
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-	 urządzenia > urządzenia gazowe
gazy płynne: §	50,	52,	156,	157,	163,	177–179,	273
-	 toksyczne: §	309,	312
-	 wybuchowe: §	269
gęstość obciążenia ogniowego: §	208,	212,	215,	216,	218,	224,	
228,	237,	238,	241,	245,	256,	259,	271,	272,	275,	276,	288
główne kurki gazowe > kurki gazowe 
gospodarstwa leśne: §	3,	213	
granice lasu: §	271
-	 działki: §	12,	23,	27,	31,	36,	175,	272
gromadzenie odpadków stałych > miejsca do gromadzenia 
odpadków stałych > urządzenia do gromadzenia odpadków 
stałych 
gryzonie > ochrona przed gryzoniami
gzymsy: §	3,	12,	223,	224

H
hale dworcowe: §	72
-	 sportowe: §	175,	298,	319
-	 widowiskowe: §	175,	298,	319	
hałas > ochrona przed hałasem
higiena i zdrowie (użytkowników i sąsiadów): §	309–322	
hodowla (bezściółkowa zwierząt): §	231
hole (poczekalnie): §	134,	223,	236,	253,	256	
hotele: §	3,	19,	77
hydrofornie: §	209

I
infiltracja powietrza: §	155,	309
-	 wody: §	316
instalacje centralnego ogrzewania > instalacje grzewcze
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-	 domofonowe: §	56
-	 elektryczne: §	53,	98.	102,	110,	112,	130,	164,	180–192,	212,	

286–288
-	 gaśnicze > stałe urządzenia gaśnicze
-	 gazowe: §	52,	156–179,	286
-	 kanalizacyjne: §	26,	28,	37,	47,	122–127,	130,	164,	234,	267
-	 klimatyzacyjne: §	3,	51,	72,	106,	147–155,	268,	270,	328
-	 odgromowe (piorunochronne): §	53,	164,	184,	192
-	 przeciwpożarowe oddymiające: §	212,	215,	227,	229,	230,	

233,	237,	245–247,	255,	256,	270,	277
-	 przeciwpożarowe wodne: §	102,	113,	212
-	 ogrzewcze (parowe, powietrzne, wodne): §	49,	50,	119,	132–139,	

164,	234,	267,	288,	302,	328
-	 oświetleniowe: §	58,	59,	64,	102,	110,	130,	180–183,	185–190
-	 radiowo-telewizyjne: §	56,	192
-	 sygnalizacji dzwonkowej wejściowej i przyzywowej: §	56,	

192a
-	 sygnalizacji stężenia gazu: §	108,	158
-	 sygnalizacyjno-alarmowe: §	208,	268
-	 telekomunikacyjne: §	56,	192b–192f
-	 wentylacyjne: §	51,	80,	81,	85,	87,	93,	108,	110,	130,	137,	

141,	147–155,	267–270,	289,	328
-	 wody ciepłej: §	46,	118–121,	130
-	 wody zimnej: §	45,	102,	111,	113–117,	121,	130	
instalowanie butli gazowych: §	52,156,	177,	178	
inwentarskie budynki > budynki inwentarskie
-	 pomieszczenia > pomieszczenia inwentarskie
izolacje akustyczne: §	106,	128,	267,	325,	326,	327
-	 cieplne budynku: §	3,	6,	216,	219,	329,	załącznik	do	rozporzą-

dzenia	nr	2
-	 cieplne przewodów: §	120,	135,	139,	153,	267
-	 przeciwwilgociowe: §	317,	318
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-	 przeciwwodne: §	316,	318
-	 ścian piwnic: §	317	
izolacyjność ogniowa I (definicja): §	216

K
kabiny dźwigów osobowych: §	193,	194
-	 natryskowe: §	78,	81
-	 ustępowe: §	81–83,	85,	87	
kanalizacja deszczowa: §	28,	126,	127
-	 ogólnospławna: §	28,	126,	127
-	 ściekowa: §	31,	47,	122–125
kategorie zagrożenia ludzi (ZL) > budynki zaliczone do kate-
gorii ZL, patrz też > pomieszczenia zaliczone do kategorii ZL
-	 kanały (przewody) dymowe: §	50,	140-146,	187,	264–266,	281
-	 powietrzno-spalinowe: §	175
-	 spalinowe: §	50,	140–146,	174,	175,	218,	264,	265,	281
-	 wentylacyjne: §	125,	140,	141,	147–155,	218,	264,	267,	268,	281
klamry: §	101
klapy odcinające > instalacje sygnalizacyjno-alarmowe
-	 oddymiające > urządzenia oddymiające
-	 wyjściowe i wyłazowe (na poddasze, na dach): §	251,	286,	

308
klasy odporności ogniowej ścian i stropów oddzielenia prze-
ciwpożarowego: §	212,	215,	232,	234,	235,	268,	271–273,	286	
klasy odporności ogniowej elementów budynku: §	 208,	 210,	
216,	217,	219,	220,	232,	234,	241,	259,	260,	268,	271,	273,	285	
klasy odporności pożarowej budynków: §	 212–216,	 232,	 249,	
275,	282,	286	
klatki schodowe: §	64,	68,	88,	134,	166,	193,	226,	232,	239,	245,	
246,	249–251,	253,	256,	308,	329
klimatyzacja > instalacje klimatyzacyjne 
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kominy > przewody kominowe
kominki: §	132,	145
komunikacja wewnętrzna w mieszkaniu: §	95	
komory pyłowe: §	269
-	 zsypowe > urządzenia zsypowe 
kompostowniki: §	36
koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe: §	175
kondygnacja (ogólnie): §	3,	6,	8,	55,	68,	84,	86,	103,	105,	106,	
108,	132,	136,	137,	145,	152,	157,	164,	165,	193,	194,	197,	208,	
212,	213,	216,	222,	226–228,	230,	231,	237,	242,	246,	247,	249,	
253,	256,	257,	268,	275,	278,	286,	292,	299–301,	303,	308,	załącz-
nik	do	rozporządzenia	nr	2
-	 nadziemna: §	3,	6,	132,	136,	137,	152,	157,	164,	165,	212,	

213,	216,	227,	228,	237,	278,	286,	292,	299,	308
-	 podziemna: §	3,	227,	247,	286
konstrukcja budynku: §	204–207,	216,	225,	269,	327
-	 dachu: §	216,	219,	221
-	 namiotowa: §	290
-	 pneumatyczna: §	288,	289
-	 schodów i pochylni: §	297	
korozja biologiczna: §	322
korytarze: §	95,	99,	166,	232,	243,	262,	załącznik	do	rozporządze-
nia	nr	2	
koszary > budynki koszarowe
kotłownie (ogólnie): §	3,	121,	133,	135,	136,	157,	174,	176,	209,	
220,	283	
kotły (kotłownie) gazowe: §	157,	174,	176,	220
-	 olejowe: §	136,	137,	220
-	 na paliwo stałe: §	136,	220
kraty: §	293,	300
kubatura brutto budynku: §	3,	209,	213,	282,	329
-	 łazienek: §	80

Prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Copyright Polcen Sp. z o.o.



PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

338

-	 pomieszczeń: §	3,	80,	132,	134,	136,	150,	170,	172,	176,	213,	
221,	233,	329

-	 pomieszczeń z urządzeniami gazowymi: §	80,	172,	176	
kuchnie i kuchenki gazowe > urządzenia gazowe
kuchnie (pomieszczenia): §	3,	75,	92–94,	134,	150,	166,	172,	267
kurki gazowe (główne, odcinające): §	156,	158-161,	163,	166,	173	
kurtyny powietrzne: §	63
-	 przeciwpożarowe: §	233

L
liczba kondygnacji: §	6,	8
-	 stopni w biegach schodowych: §	69	
liczniki ciepła: §	121,	135
-	 energii elektrycznej: §	167,	168,	185
-	 gazu > gazomierze
-	 wody ciepłej: §	121
-	 wody zimnej > wodomierze
linie rozgraniczające (od ulicy, placu): §	19,	23,	36,40	
linownie dźwigów: §	202
loggie: §	3,	12,	298,	301,	303,	320,	329
lokale (pomieszczenia) użytkowe: §	3,	134,	135,	163,	177,	188,	323	
lokalne sieci gazów płynnych > sieci gazów płynnych

Ł
łapacze oleju (tłuszczu) > osadniki oleju (tłuszczu) 
łazienki (łaźnie) > pomieszczenia higieniczno-sanitarne

M
magazynowanie oleju opałowego: §	137,	220,	273	
magazyny: §	236
maszynownie dźwigów: §	196,	197,	198,	202,	327
-	 klimatyzacyjne i wentylacyjne: §	268
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miejsca do gromadzenia odpadków stałych: §	3,	22–25,	30,	40,	
48,	130,	309	patrz	też	>	zsypy na odpadki
-	 			postojowe dla samochodów: §	18–21,	104,	105,	108,	152,	
213,	275–277,	patrz	też	>	garaże
miski ustępowe: §	82–86,	92	
mieszaniny wybuchowe: §	239,	269	
mieszkania (ogólnie): §	3,	177,	217	
mieszkania dwupoziomowe: §	55,	68,	69
-	 w budynkach wielorodzinnych: §	2,	3,	55,	90–95,	121,	185,	

188,	191,	217	
moc cieplna urządzeń ogrzewczych (grzejnych): §	132,	134,	

136,158,	174–177,	220

N
naczynie wzbiorcze: §	133
nadbudowa budynków: §	2,	194,	197,	206,	327
nadszybia dźwigów: §	202
namiotowe konstrukcje > konstrukcje namiotowe 
nasady kominów: §	143
nasłonecznienie placów zabaw dla dzieci: §	40
-	 pomieszczeń: §	60,	309	
naświetla: §	241
nawietrzniki: załącznik	do	rozporządzenia	nr	2
natryski: §	46,	76,	78,	81,	82,	86,	134
nawierzchnie dojść i dojazdów: §	15,	16,	22,	24,	100,	305
-	 pochylni i schodów: §	305,	306
-	 podłóg i posadzek: §	305
-	 stanowisk postojowych: §	21	
niepełnosprawne osoby > osoby niepełnosprawne 
nośność konstrukcji: §	207,	patrz	też	>	stany graniczne nośności
-	 ogniowa R (definicja): §	216

Prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Copyright Polcen Sp. z o.o.



PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

340

O
obciążenie cieplne od urządzeń gazowych: §	136,	172
obiekt (ogólnie): §	13,	53,	88,	102,	183,	184,	204,	206,	273,	288
obwody elektryczne: §	183,	188
obudowa pneumatyczna > konstrukcje pneumatyczna
ocena techniczna (ekspertyza) > ekspertyza techniczna
ochrona cieplna budynków > izolacje cieplne > oszczędność 
energii
-	 bezpieczeństwa i higieny pracy: §	57,	58,	149,	310
-	 czystości powietrza: §	11,	30,	106,	147–155,	267,	309–312
-	 gruntu: §	11,	30,	309
-	 wód: §11,	30,	309
-	 higieniczno-sanitarna: §	2,	22-25,	31–38,	57-60,	87,	88,	128–131,	

309–322,	323–327
-	 konserwatorska: §	2
-	 odgromowa > instalacje odgromowe
-	 przeciwpożarowa > bezpieczeństwo pożarowe
-	 przed gryzoniami: §	309
-	 przed hałasem i drganiami: §	11,	96,	106,	128,	180,	196,	197,	

204,	297,	323–327
-	 przed korozją biologiczną: §	321,	322
-	 przed promieniowaniem: §	11,	309,	313
-	 przed wpływami atmosferycznymi: §	110,	315,	317,	318
-	 przed wpływem pola elektromagnetycznego: §	11,	180,	314
-	 przed zagrzybieniem: §	322
-	 przed zawilgoceniem: §	316,	317,	322
ochrona środowiska (ogólnie): §	26,	30,	34,	152,	180,	181,	309,	
311,	324
oczyszczalnie ścieków > przydomowe oczyszczalnie ścieków 
odboje (drzwiowe): §	294	
odbudowa budynków: §	2
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oddzielenia przeciwpożarowe: §	 182,	 210,	 212,	 217,	 219,	 220,	
223,	224,	226–235,	250,	254,	267–269,	271–273,	277,	285,	286
-	 przeciwwybuchowe: §	221,	222
odległości od granicy działki: §	12,	23,	24,	31,	36,	175,	272
-	 od innych budynków: §	12,	13,	19,	20,	23–25,	36–38,	88,	152,	

159,	175,	226,	271–273,	276,	286
-	 od lasu: §	271
-	 od okien i drzwi do budynku: §	12,	13,	19,	20,	23–25,	36–38,	

60,	88,	106,	129,	152,	159,	166,	175,	178,	279
-	 przeciwpożarowe: §	167,	168,	226,	232,	235,	267,	271–273,	

276,	286
-	 przeciwwybuchowe: §	167,	168,	177–179,	237
-	 zbiorników gazu płynnego: §	273
-	 zbiorników oleju opałowego: §	273
odporność pożarowa budynków > klasy odporności pożarowej 
budynków
-	 ogniowa elementów budynku > klasy odporności ogniowej 

budynku 
odprowadzenie ścieków > instalacje kanalizacyjne
-	 wód (na działce): §	28,	29,	107,	122,	126,	316	
ogrodzenia: §	41–43
ogrzewanie > instalacje ogrzewcze okapy dachów: §	12,	319
okapy (nad kuchniami i innymi paleniskami): §	93,	174,	265	
okiennice: §	293,	300
okładziny elewacyjne: §	9,	216,	225,	292,	304
-	 sufitów: §	262
-	 ścian: §	263
okna: §	12,	13,	19,	23–25,	36,	57,	93,	106,	137,	152,	155,	159,	
279,	299–301,	304,	329,	załącz	nik	do	rozporządzenia	nr	2
-	 dachowe (połaciowe): §	12,	152,	216,	304,	załącznik	do	rozpo-

rządzenia	nr	2	
opór cieplny: załącznik	do	rozporządzenia	nr	2
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osadniki (błota, tłuszczu): §	21,	37,	38,	102
osłony grzejników: §	302
-	 przeciwsłoneczne: §	293
osoby niepełnosprawne: §	16,	18,	20–22,	40,	42,	54,	55,	61,	62,	
69–71,	74,	81,	83,	84,	86,	87,	95,	104,105,	107,	129,	155,	191,	
193,	239,	257,	293,	298,	299,	302
oszczędność energii: §	63,	118,	121,	133–135,	139,	151,	328,	
329,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2
oświetlenie awaryjne: §	181,	183,	207
-	 bezpieczeństwa: §	181,	287–289
-	 dzienne (naturalne): §	13,	57,	58,	93,	110,	309
-	 elektryczne (sztuczne) pomieszczeń: §	58,	59,	102,	110,	181,	

188,	189
-	 ewakuacyjne: §	181,	287,	288
-	 przeszkodowe: §	181
-	 zewnętrzne (elektryczne): §	14,	64,	293	
otwory rewizyjne > rewizyjne otwory

P
paleniska: §	50,	132,	134,	143,	145,	150,	167,	265,	281,	283
palniki nadmuchowe: §	174
pary (szkodliwe): §	269,	312
pasaże (kryte ciągi piesze): §	241,	247
paszarnie: §	283
piece: §	132,	145,	263,	265
piony kanalizacyjne: §	125
piorunochronne instalacje > instalacje odgromowe 
pisuary: §	82,	84,	85
piwnice: §	3,	68,	116,	117,	124,	157,	158,	165,	166,	250,	317,	
329
place zabaw dla dzieci: §	19,	40
pneumatyczne konstrukcje > konstrukcje pneumatyczne
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pochylnie: §	3,	55,	66,	67,	70,	71,	103,	105,	244,	249,	252,	293,	
296–298,	305,306	
poddasza (strychy): §	55,	68,	72,	194,	197,	219,	251,	286,	327,	
załącznik	do	rozporządzenia	nr	2	
podłogi (posadzki): §	3,	22,	57,	73,	74,	78,	85,	98,	100,	101,	107,	
108,	130,	136,	155,	157,	168,	194,	241,	243,	259,	260,	261,	265,	
270,	277,	283,	301,	302,	305,	306,	320,	326,	329,	załącznik	do	
rozporządzenia	nr	2
podokienniki: §	301
podszybia > szyby (dźwigowe)
podziemne części budynków: §	2,	3,	12,	58,	212,	227,	228,	247,	
250,	286,	317,	patrz	też	>	garaże podziemne
pokoje mieszkalne: §	3,	60,	72,	93,	94,	134,	164,	189,	197	
pokrycie dachu: §	235,	286–288,	308
pokrywy (zbiorników i włazów): §	36,	294
pola elektromagnetyczne > ochrona przed wpływem pola 
elektromagnetycznego
-	 filtracyjne: §	31
połączenia wyrównawcze (elektryczne): §	113,	122,	158,	183,	
192,	198	
pomieszczenia administracyjno-biurowe: §	155,	236
-	 gospodarcze: §	3,	22,	75,	96–98,	190
-	 inwentarskie: §	109–112,	284,	285,	310,	312,	313
-	 handlowo-usługowe: §	73,	236
-	 higieniczno-sanitarne: §	3,	76–89,	92,	134,	150,	167,	234,	246,	263
-	 kuchenne > kuchnie (pomieszczenia)
-	 magazynowe: §	212,	220,	236–238,	260,	288
-	 mieszkalne: §	3,	13,	60,	62,	73,	82,	92,	93,	106,	164,	167,	170,	

189,	196,	217,	300,	327
-	 nieprzeznaczone na pobyt ludzi: §	5,	99,	134,	136,	150,	172,	

176,	196
-	 pomocnicze: §	3,	136
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-	 produkcyjne: §	73,	149,	150,	209,	212,	237,	238,	260,	288
-	 przeznaczone na pobyt ludzi: §	3–5,	11,	13,	19,	23–25,	36,	

38,	45,	48,	49,	52,	54,	57–60,	63,	72–75,	84,	88,	90,	96,	106,	
129,	134,	135,	147,	149,	150,	153,	155,	172,	182,	193,	199,	
236,	237,	279,	292,	300,	302,	305,	310,	312–314,	321,	załącz-
nik	do	rozporządzenia	nr	2

-	 przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: §	4,	72
-	 przeznaczone na stały pobyt ludzi: §	3,	4,	59,	72,	73,	75,	84,	

96,	129,	134,	149,	172,	182,	313,	321,	załącznik	do	rozporzą-
dzenia	nr	2

-	 techniczne: §	3,	68,	75,	96–99,	136,	137,	157,	172,	176,	190,	
192,	197,	198,	202,	212,	327

-	 usługowe: §	73,	236
-	 użytkowe: §	3,	55,	62,	186,	192
-	 widowiskowe, wystawowe, wykładowe: §	181,	233,	261,	

287–290
-	 zagrożone wybuchem: §	150,	221,	222,	228,	230,	237–239,	

245,	256,	257,	269,	271
poręcze: §	68,	69,	71,	296,	298
portfenetry: §	298,	303
posadzki > podłogi (posadzki)
powierzchnia okien: §	57,	załącznik	do	rozporządzenia
-	 wewnętrzna budynku: §	3,	226,	273	
powłoki pneumatyczne > konstrukcje pneumatyczne
poziom terenu: §	3,	6,	8,	12,	22,	32,	35,	54,	55,	73,	105,	108,	136,	
152,	159,	163,	168,	175,	208,	216,	234,	250,	257,	275,	278,	287,	319
pralnie: §	76,	78	
prądy błądzące: §	158
progi: §	62,	75,	86,	107,	130,	136,	303
promieniowanie szkodliwe: §	11,	309,	313	
przebieralnie: §	76
przebudowa budynków: §	2,	23,	89,	91,	206,	322	
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przeciwpożarowe oddzielenia > oddzielenia przeciwpożarowe
-	 odległości > odległości przeciwpożarowe
-	 przedsionki: §	232,	239,	246,	249,	250,	253,	254,	256,	280
-	 wyłączniki prądu: §	183
-	 zabezpieczenia > bezpieczeństwo pożarowe
-	 zaopatrzenie wodne: §	208	
przedpokoje: §	95,	134,	166
przedsionki: §	63,	85,	86,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2,	patrz	
też	> przeciwpożarowe przedsionki 
przegrody przeciwpożarowe > oddzielenia przeciwpożarowe 
przejścia ewakuacyjne: §	236,	237,	278,	288
-	 różne: §	97,	99–101,	237,	238
przekrycia dachu: §	106,	210,	216,	218,	219,	271,	274,	287–290	
przepusty instalacyjne: §	234	
przepustnice: §	154,	174
przesłanianie budynków (okien pomieszczeń): §	13
przewietrzanie mieszkań: §	91,155
przewody elektryczne: §	164,	183,	187,	232,	259
-	 dymowe: §	50,	125,	140–146,	264–266,	281
-	 gazowe: §	156–158,	163-165,	173,	176–178,	281
-	 gazowe elastyczne: §	173,	177,	267
-	 klimatyzacyjne > przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne
-	 kominowe: §	50,	132,	140–146,	308
-	 oddymiające (wentylacji oddymiającej): §	270,	277
-	 powietrzno-spalinowe: §	156,	170,	174,	175,	264
-	 spalinowe: §	50,	125,	140–143,	145,	146,	150,	156,	174,	175,	

264,	266,	281
-	 spustowe (instalacji kanalizacyjnej – piony): §	125,	218
-	 wentylacyjne i klimatyzacyjne: §	125,	140–142,	144,	150,	

153,	154,	166,	264,	267–269,	277,	281
-	 zbiorcze z przykanalikami: §	141,	174
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przeznaczenie budynku: §	2,	3,	14,	15,	26,	36,	44,	45,	49,	51-54,	
56,	63,	66,	68,	69,	86,	99,	106,	113,	132,	136,	176,	182,	193,	206,	
208,	209,	211,	213,	219,	231,	236,	248,	256,	272,	284,	286,	287,	
290,	298,	302,	310,	312–314,	322,	328
przyłączenie do sieci (działki, budynku): §	26,	28,	34,	52,	126,	
127,	156,	157	
przydomowe oczyszczalnie ścieków: §	26,	30,	37	
punkt rosy: §	321,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2	
pyły palne, tworzące zagrożenie wybuchem: §	269	
pyły szkodliwe: §	309–312

R
racjonalne zużycie energii: §	118,	134,	135,	147,	151,	154,	328,	329	
radon: §	313
recyrkulacja powietrza wentylacyjnego: §	151,	153,	154	
reduktory gazowe > urządzenia redukcyjne gazowe regulatory 
dopływu ciepła: §	134	
rejestr zabytków: §	2,	236,	299	
reklamy (świetlne): §	293
rekreacyjna zabudowa: §	26,	27,	72,	289,	296,	patrz	też	>	budyn-
ki rekreacyjne	
rekreacyjny teren (urządzenia): §	39,	40
rewizyjne otwory (drzwiczki, studzienki): §	97,	146,	153,	157,	
179,	267,	281
rozbudowa budynków: §	2,	206,	322	
rozdzielnie elektryczne: §	209,	212	
rozsączanie ścieków > pola filtracyjne rury spustowe: §	319	
rynny: §	319	
ryzality: §	175
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S
sale konferencyjne: §	181,	236
-	 widowiskowe (sportowe): §	134,	181,	233,	240,	261,	287,	

289,	290,	298
-	 wystawowe: §	181,	289
samoczynne urządzenia oddymiające > urządzenia oddy-
miające
sauny: §	76,	263
sceny (teatralne): §	233
schody ewakuacyjne: §	244–246,	248,	249,	253,	256
-	 ruchome: §	67,	252
-	 stałe w budynkach: §	66–69,	71,	105,	244,	249,	296–298,	

305–307
-	 wachlarzowe: §	69,	244
-	 wewnątrzmieszkaniowe: §	68,	69,	248,	296,	305
-	 zabiegowe: §	69,	244
-	 zewnętrzne: §	68,	69,	278,	293,	296,	305
schroniska > zakłady dla nieletnich sieci ciepłownicze: §	26,	
134,	135
-	 elektroenergetyczne: §	26,	181,	183
-	 gazowe: §	52,	156–159,	161,	163
-	 kanalizacyjne: §	26,	28,	34,	87,	123,126,	127
-	 wodociągowe: §	26,	27,	87,	114–116,	164	
składowiska otwarte: §	271
składy paliwa: §	136,	137,	273
-	 żużla: §	136	
skrobaczki: §	294
spływ wody > odprowadzenie wód
spoczniki (schodów i pochylni): §	54,	68,	70,	71,	101,	244,	249,	
253,	306	
stacje transformatorowe (wbudowane w inne budynki): §	182,	
209	

Prawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Copyright Polcen Sp. z o.o.



PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

348

stałe urządzenia gaśnicze (wodne): §	214,	229,	230,	237,	256,	
271,	277	
stanowiska do mycia samochodów: §	21
-	 postojowe > miejsca postojowe stany graniczne nośności: 

§	204
-	 przydatności do użytkowania: §	204
stężenie zanieczyszczenia powietrza: §	148–150,	152,	310–312
stodoły: §	12,	209,	282
stopnie > schody
strefy obciążenia wiatrem: §	143
-	 	 pożarowe: §	183,	209,	211,	212,	214–217,	219,	224,	226–235,	

236–239,	241,	243,	245–247,	250,	253,	256–260,	267,	271–
273,	277,	279,	282,	284,	286,	288

-	 zagrożenia wybuchem: §	152,	183,	208,	228–230,	241,	245,	
256,	271

-	 stropy: §	3,	6,	72,	106,	144,	165,	182,	183,	196,	199,	212,	216,	
217,	220,	232,	234,	235,	243,	249,	250,	254,	259,	262,	265,	
270,	277,	283,	307,	326,	327,	329,	załącznik	do	rozporzą	dzenia	
nr	2

stropodachy: §	3,	6,	216,	218,	287,	326,	329,	załącznik	do	rozpo-
rządzenia	nr	2	
strumień powietrza wywiewanego: §	136,	149,	151,	152,	311
-	 zewnętrznego (nawiewanego): §	136,	139,	148,	149,	153–155,	

270,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2
strychy > poddasza (nieużytkowe)
studnie: §	26,	27,	31–33
studzienki rewizyjne: §	97,	157,	179,	281
-	 wodomierzowe: §	116,	117	
sufity podwieszone: §	243,	262
sutereny: §	3,	158,	165,	300
sygnalizacja dzwonkowa (wejściowa, alarmowo-przyzywowa) 
> instalacje sygnalizacji dzwonkowej wejściowej i przyzywowej
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-	 stężenia gazu > instalacja sygnalizacji stężenia gazu
-	 świetlna: §	103
system wykrywania dymu: §	227,	233,	237,	246,	256	
szatnie i suszarnie odzieży: §	76	
szczelność ogniowa E (definicja): §	216
-	 otworów zewnętrznych: załącznik	do	rozporządzenia	nr	2
-	 przegród zewnętrznych: załącznik	do	rozporządzenia	nr	2	

szkody górnicze: §	11,	204,	205
szpitale: §	19,	26,	39,	46,	54,	69,	73,	85,	181,	195,	200,	209,	za-
łącznik	do	rozporządzenia	nr	2	
szyby dźwigów: §	54,	134,	196,	198–202,	226,	254,	255,	327,	329

Ś
ścianki działowe: §	216,	237,	326	
ściany budynków inwentarskich: §	283
-	 komór zsypowych: §	130
-	 konstrukcyjne: §	144,	216.
-	 oddzielenia przeciwpożarowego > oddzielenia przeciwpo-

żarowe
-	 oszklone: §	304,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2
-	 piwnic: §	317
-	 pomieszczeń higieniczno-sanitarnych: §	78
-	 przesuwane: §	240
-	 wewnętrzne: §	104,	216,217,	220,	241,	249,	326,	załącznik	do	

rozporządzenia	nr	2,	patrz	też	>	przegroda wewnętrzna
-	 zewnętrzne: §	12,	106,	108,	142,	152,	157,	163,	166,	175,	178,	

216,	220,	223–225,	234,	235,	241,	249,	271–273,	286,	293,	
299,	304,	317,	318,	326,	za	łącznik	do	rozporządzenia	nr	2	

ścieki: §	26,	30,	31,	34,	35,	37,	47,	110,122–124,	127
świetliki: §	155,	235,	304
śmietniki > miejsca do gromadzenia odpadków stałych
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T
tablice administracyjne (elektryczne): §	190
-	 informacyjne: §	293,	307
tarasy: §	3,	12,	126,	301,	317,	319,	320,	329
temperatura ciepłej wody: §	120
-	 czynnika grzejnego: §	133,	135
-	 pomieszczeń: §	49,	110,	134,	147,	149,	177,	198,	załącznik	do	

rozporządzenia	nr	2
-	 obliczeniowa: §	134,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2
-	 urządzeń grzejnych: §	302	
-	 teren biologicznie czynny: §	3,	39,	40
termy > urządzenia elektryczne > urządzenia gazowe 
toksyczne produkty spalania materiałów: §	208	
transformatory > stacje transformatorowe 
tryskacze > urządzenia tryskaczowe 
trzepaki: §	25
trzony kuchenne elektryczne > urządzenia elektryczne
-	 gazowe > urządzenia gazowe
-	 na paliwo stałe: §	132,	145
-	 restauracyjne: §	145,	174
-	 w budynkach inwentarskich: §	283
tunele przeciwpożarowe (między strefami pożarowymi): §	232

U
ujęcia wody: §	26,	27,	30-33
umywalnie > pomieszczenia higieniczno-sanitarne
umywalki: §	46,	82-86,	92
urządzenia elektryczne: §	80,	98,	110,	112,	180,	186
-	 do gromadzenia nieczystości ciekłych: §	26,	30,	31,	34–38,	48
-	 do gromadzenia nieczystości stałych: §	22–24,	30,	48,	128–131
-	 do oczyszczania ścieków: §	26,	30,	31,	37,	38,	123
-	 do ogrzewania: §	49,	80,	119,	132-139,	154,	171–174,	268,	302,	328
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-	 dźwigowe > dźwigi
-	 gaśnicze: §	137,	187,	208,	212,	214,	227,	229,	230,	232,	237,	

256,	271,	277
-	 gazowe: §	80,	136,	150,	156-158,	167,	169–177,	218,	220,	

263,	268
-	 klimatyzacyjne: §	147–154,	268,	328
-	 oddymiające	(zapobiegające zadymieniu): §	187,	212,	215,	

216,	227,	229,	230,	233,	237,	245–247,	255,	256,	270,	277
-	 pomiarowe > liczniki
-	 przeciwpaniczne: §	240
-	 przeciwwybuchowe: §	158,	221,	222,	269
-	 przeciwzalewowe: §	117,	124
-	 redukcyjne gazowe: §	156,	161,	162,	177
-	 sygnalizacyjno-odcinające (gaz): §	158
-	 sygnalizujące stężenie gazu: §	108,	158
-	 techniczne: §	3,	99–101,	323,	327
-	 tryskaczowe: §	187,	227	277,	patrz	też	> urządzenia gaśnicze
-	 wentylacyjne > urządzenia wentylacyjne
-	 zsypowe (do odpadków stałych): §	22,	23,	48,	128–131,	216,	327	
ustępy nieskanalizowane: §	35,	36,	87
-	 ogólnodostępne: §	79,	82–86
-	 publiczne: §	87,	88,	134
-	 wydzielone: §	79,	82,	83,	92
usytuowanie budynku: §	1,	11–13,	44,	60,	143,	218,	271–273,	
325,	331	
uziomy instalacji elektrycznej: §	184

W
warsztaty: §	177
wanny: §	46,	82,	92,	137
warunki higieniczne i zdrowotne: §	309–312,	patrz	też	313–327
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wejścia do budynków: §	3,	6,	16,	23,	24,	36,	37,	61–64,	69,	71,	
183,	285,	292,	294,	załącznik	do	rozporządzenia	nr	2
-	 do mieszkań i lokali użytkowych > drzwi wejściowe
-	 do ustępów publicznych: §	88	
wentylacja (ogólnie): §	51,	77,	102,	132,	147–155
-	 awaryjna: §	148,	289
-	 garaży: §	102,	108,	150
-	 grawitacyjna: §	22,	80,	85,	93,	108,	140,	141,	147,	148,	150,	

166,	232
-	 mechaniczna: §	72,	77,	80,	81,	85,	91,	93,	106,	108,	147–155,	

268,	289
-	 nawiewna: §	149,	155
-	 nawiewno-wywiewna: §	72,	77,	91,	106,	137,	148,	150,	151
-	 naturalna: §	91,	108,	149,	155
-	 wywiewna: §	77,	80,	81,	91,	93,	130,	148,	150,	153,	267,	269
wentylatory: §	129,	141,	154,	267–270	
werandy: §	3
węzły ciepłownicze: §	121,	133,	209	
wietrzenie pomieszczeń: §	91,	108,	155,	322	
widownie > sale widowiskowe 
wilgoć w budynkach: §	309,	315–318,	321
wjazdy (do garaży): §	19,	102,	103,	277–279	
wnęki kuchenne: §	92,	93,	150,	172
woda do spożycia: §	26,	27,	31,	32,	45,	113,	315,	patrz	też	>	in-
stalacje wody zimnej
-	 do obrony przeciwpożarowej: §	45,	113,	114,	208,	212,	214,	

229,	230,	237,	256,	271
wodomierze: §	115–117,	121
wody opadowe: §	11,	28,	29,	34,	117,	122,	126,	152,	315–319
wpływy atmosferyczne > ochrona przed wpływami atmosferycznymi 
wpływy eksploatacji górniczej > szkody górnicze
wpusty kanalizacyjne: §	21,	85,	87,	102,	107,	117,	122,	130,	179,	294	
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wrota: §	102,	108,	279,	284
wskaźnik zapotrzebowania na energię cieplną: §	329	
współczynnik przenikania ciepła: §134,	załącznik	do	rozporzą-
dzenia	nr	2	
współśrodkowe przewody powietrzno-spalinowe > koncen-
tryczne przewody powietrzno-spalinowe
wybuchowe gazy, pary, pyły i mieszaniny: §	148,	239,	269	
wycieraczki: §	294
wyjścia ewakuacyjne > ewakuacyjne wyjścia 
wyjścia na dach: §	308	
wykładziny podłóg: §	260,	305
wyloty przewodów kominowych > przewody kominowe 
wyłączniki nadprądowe: §	183
-	 przeciwpożarowe: §	183
wymiana powietrza: §	102,	108,	110,	147,	148,	150,	289,	322,	
patrz	też	>	wentylacja	
wyposażenie (mieszkań, pomieszczeń wnętrz): §	 82,	 92,	 189,	
191,	261,	288,	289
wysokość budynków: §	6,	8,	13,	157,	193,	208,	212,	216,	268,	286
-	 pomieszczeń: §	72,	77,	81,	85,	97,	100,	102,	136,	150,	170,	

172,	237,	242,	256
-	 przesłaniania (okien): §	13	
wystawy (sklepowe): §	293	
wystrój wnętrz: §	264
wypusty oświetleniowe: §	189	
wyrzutnie powietrza: §	152

Z
zabudowa jednorodzinna: §	3,	23,	36,	61,	107,	159,	160,	213
-	 rekreacyjna: §	23,	27,	36,	46,	61,	107,	132,	134,	149,	159,	160,	220
-	 śródmiejska: §	3,	13,	40,	60,	159,	193
-	 wielorodzinna: §	23,	39,	40
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-	 uzupełniająca: §	60,	193
-	 zagrodowa: §	3,	23,	27,	36,	46,	61,	107,	132,	134,	149,	159,	

160,	172,	209,	213,	220
zacienianie budynków: §	13	
zagospodarowanie działki: §	1,	14–16,	18–43	
zagrożenie ludzi > kategorie zagrożenia ludzi (ZL)
-	 pożarowe > bezpieczeństwo pożarowe
-	 wybuchem: §	148,	150,	152,	158,	183,	208,	221,	222,	228–230,	

237–239,	241,	245,	256,	257,	265,	269,	271	
zakłady dla nieletnich (poprawcze, schroniska): §	3,	16,	55,	61,	
89,	211,	292,	300
-	 karne: §	3,	16,	41,	55,	61,	89,	134,	211,	292,	300
-	 pracy chronionej (stanowiska pracy chronionej): §	16,	84,	257	
zamknięcie przeciwzalewowe: §	117,	124
zanieczyszczenie gruntu, powietrza, wód > ochrona gruntu > 
ochrona czystości powietrza > ochrona wód
zasilanie samoczynne rezerwowe (elektryczne): §	181,	183	
zapotrzebowanie na energię cieplną: §	329	
zawory odcinające (gazowe): §	156,	158,	160,	161,	166,	169,	173
zbiorniki gazu płynnego: §	52,	156,	163,	177–179,	273
-	 nieczystości ciekłych > urządzenia do gromadzenia nieczy-

stości ciekłych
-	 retencyjne: §	28	
zespół napędowy dźwigów: §	197
-	 prądotwórczy: §	181,	183
-	 reduktorów gazu > urządzenia redukcyjne gazu
-	 zbiorników gazu > zbiorniki gazu płynnego 
zestaw wodomierza głównego > wodomierze zgrupowanie 
stanowisk postojowych: §	19,	21,	152	
złącza instalacji elektrycznych: §	183
zmiana przeznaczenia budynku (sposobu użytkowania): §	2,	206,	322	
zsyp na odpadki > urządzenia zsypowe
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Skorowidz rzeczowy do tekstu 
rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych użytkowania 

budynków mieszkalnych

B
bateria butli: § 3, 50 
bezpieczeństwo pożarowe: § 14

D
dokumentacja użytkowania: § 3, 9

E
ekspertyza § 3, 39

I
instalacja:
- ciepłej wody użytkowej: § 3, 5, 28, 29, 30
- wodociągowa: § 3, 31, 32, 33
- kanalizacyjna: § 3, 5, 34, 35
- centralnego ogrzewania: § 3, 5, 39, 40, 41, 42
- gazowa: § 3, 17, 19, 43, 44, 45, 46, 47
- gazu płynnego: § 3, 48, 50
- zbiornikowa gazu płynnego: § 3
- elektryczna: § 3, 18, 50, 52, 53, 54, 55, 57
- instalacja piorunochronna: § 3, 56, 57
- wentylacyjna: § 22, 23, 24
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K
kanały:
- dymowe: § 3, 19, 25, 26, 27
- spalinowe: § 3, 17, 19, 25, 26, 27, 47
- wentylacyjne: § 3, 17, 19, 47,
konserwacja, konserwacyjne roboty, czynności, zabiegi: § 3, 7, 
10, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 26, 29, 32, 35, 40, 46, 55, 57
kontrole:
- kontrole stanu technicznego: § 3, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 40, 

46, 47, 55, 57
- okresowe: § 3, 4, 5, 6, 27, 29, 32, 35, 46, 53, 55 
kraty: § 14a

L
legalizacja urządzeń służących do pomiaru i rozliczeń zużycia 
ciepła: § 41 
legalizacja wodomierzy: § 30, 33 
legalizacja manometrów: § 44

N
naprawa główna: § 3, 7 
naprawa bieżąca: § 3, 7
naprawy: § 11, 13, 16, 17, 18, 19, 26, 29, 31, 32, 35, 40, 46, 55, 57
nośniki energii: § 2 
nośniki reklamowe: § 14a

O
ochrona przeciwpożarowa: § 2, 3 
odbiór: § 3, 51, 54 
odłączenie: § 44, 55 
oświetlenie dzienne: § 2, 14a
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P
pomieszczenia techniczne: § 12
protokoły: § 3, 4, 7, 44
próba szczelności: § 17, 44, 45, 46, 51
próby końcowe: § 54
przebudowa: § 44
przecieki: § 16
przeglądy: § 4, 10
przeróbka: § 17, 19
przewody:
- centralnego ogrzewania: § 3
- gazowe: § 48, 49, 50, 53
- dymowe: § 3, 19, 25
- elektryczne: § 3
- kanalizacyjne: § 3
- spalinowe: § 3, 17, 19, 25, 26, 27, 47
- wentylacyjne: § 1 7, 19, 23, 47
- wodne: § 3

R
remont, remontowe roboty: § 3, 4, 7, 8, 21, 23, 26, 44, 48, 51
roboty budowlane § 3, 14a 
rolety: § 14a

S
stan estetyczny: § 2, 11

U
urządzenia do usuwania odpadów i nieczystości stałych: § 36 
urządzenia hydroforowe: § 32
urządzenia służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła: § 41
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uszkodzenia: § 4, 5, 10, 11, 16, 17, 18, 35, 41, 46

W
wodomierze: § 3, 33
wyłączenie z użytkowania: § 44, 46
wymiana: § 3, 16, 17, 19, 22, 26, 29, 31, 32, 35, 40, 41, 46, 48, 50, 
55, 57

Z
zabezpieczenie pożarowe: § 3, 5, 7 
zabudowy balkonów i loggii: § 14a 
zakłócenia: § 16, 39
zalecenia pokontrolne: § 17, 18, 23, 26, 29, 31, 32, 35, 40, 46, 55, 57

Ż
żaluzje: § 14aPrawa autorskie i wydawnicze zastrzeżone. Copyright Polcen Sp. z o.o.
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VADEMECUM 
PROJEKTANTA Tom 1. 
Podstawy projektowania
konstrukcji budowlanych

Wyd. 2016, format B5, stron 450, rysunków 90, 
papier kreda, oprawa twarda

Cena detaliczna: 126 zł
VADEMECUM PROJEKTANTA	to	kompendium	wiedzy,	które	w	tomie	1.	zawiera	podsta-
wowe	informacje	i	praktyczne komentarze	związane	ze	stosowaniem	norm	europejskich	
(tzw.	Eurokodów).	Kolejne	planowane	do	wydania	 tomy	będą	dotyczyć	projektowania	
konstrukcji:	żelbetowych,	stalowych,	murowych	i	drewnianych,	a	także	projektowana	geo-
technicznego.	Praca	zbiorowa	jest	opracowywana	pod	kierunkiem	prof. dr. hab. inż. Le-
onarda Runkiewicza i	redakcją	naukową	dr. inż. Stefana Pyraka. 
Autorami tomu 1 pt. Podstawy projektowania konstrukcji budowlanych	są	wybitni	
specjaliści,	rzeczoznawcy,	eksperci	teoretycy	i	praktycy:	prof. dr hab. inż. Antoni Biegus, 
dr inż. Andrzej Pogorzelski, prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz, mgr inż. Jan 
Sieczkowski i dr inż. Andrzej Tomana.
W	 rozdziale 1.	 przedstawiono	ogólne zasady projektowania i uzgadniania doku-
mentacji projektowej niezbędne	nie	tylko	dla	projektanta	konstrukcji.	
Zasady projektowania konstrukcji budowlanych według Eurokodu (PN-EN 1990)	
zostały	ujęte	w	rozdziale 2. Omówiono	w	nim	problematykę	oceny	bezpieczeństwa	kon-
strukcji	budowlanych	metodą	stanów	granicznych.
Rozdział 3	obejmuje	problematykę identyfikacji obciążeń i oddziaływań na budynki 
oraz konstrukcje według Eurokodów, a także	zasady określania obciążeń stałych 
i użytkowych,	 tj.	oddziaływań	na	konstrukcje	w	warunkach	pożaru,	obciążenia	śnie-
giem,	oddziaływania	wiatru,	oddziaływań	termicznych,	oddziaływań	w	czasie	wykony-
wania	konstrukcji	oraz	oddziaływań	wyjątkowych.
Krajowy system normalizacyjny, aktualne normy oraz zasady sporządzania pro-
jektów według norm polskich i europejskich omówiono	w	rozdziale 4 i 5.
Rozdział 6 zawiera	wiadomości	w	odniesieniu	do	komputerowego wspomagania pro-
jektowania konstrukcji budowlanych. Uwzględniono	przede	wszystkim	te	zagadnie-
nia,	które	wytyczają	kierunki	rozwoju	technologii	informatycznych	w		budownictwie	–	od	
CAD	do	BIM.

www.polcen.com.pl

Oficyna Wydawnicza POLCEN poleca:

PATRONAT HONOROWY: 

®
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NOWOŚCI:

•	 Kompendium	podstaw	budownictwa	energoefektywnego	
z	elementami	ekoprojektowania	– L. Laskowski,  
wyd. 2017, B6, str. 430  .....................................................  48 zł

•	 Kontrakty	budowlane	– H. Wysoczański, wyd. 2017,  
B5, str. 438  ..................................................................  95 zł

•	 Powierzchnie	i	kubatury	budynku.	Zasady	pomiarów		
i	obliczania	– A. Pogorzelski, J. Sieczkowski, wyd. 2017, 
B5, str. 222  ..................................................................  77 zł

•	 Uprawnienia	budowlane	2017.	Pytania	i	testy,		
CZĘŚĆ	1	–	PORADNIK		–	M. Giera, wyd. 14.  
cz. 1 z 2017 r., B5  ..........................................................  79 zł

•	 Uprawnienia	budowlane	2017.	Pytania	i	testy,		
CZĘŚĆ	2	–	ĆWICZENIA	–	M. Giera, A. Pogorzelski  
wyd. 14. cz. 2 z 2017 r., B5  ..........................................  79 zł

•	 Samodzielne	funkcje	techniczne	w	budownictwie			
– A. Baryłka, J. Baryłka, wyd. 2 z 2016, B5, str. 584  ....  85 zł

•	 Vademecum	projektanta	tom	1.	Podstawy	projektowania	
konstrukcji	budowlanych, wyd. 2016, B5,  
oprawa twarda, str. 450 ...........................................  126 zł 

•	 Warunki	techniczne	dla	budynków	i	ich	usytuowania	
2017	komentarz	ze	180	rysunkami		
– W. Korzeniewski i R.  Korzeniewski, wyd. 11,  
B5, str. 586  .................................................................  149 zł

•	 Zamówienia	publiczne	w	budownictwie		
– L. Więcław-Bator, wyd. 2017, B5, str. 324 ..................  69 zł

Seria przepisów „Z prawem co dnia”

1.	 Prawo	budowlane	i	wybrane	przepisy	wykonawcze	
2017	z	omówieniem	–	R. Wysocki, wyd. 2017 r.,  
B6, str. 288   .................................................................. 29 zł

2.	 Przepisy	techniczno-budowlane,	wyd.	2018	– A. Bienia, 
wyd. 2018, B6, str. 360  ...............................................  19 zł

3.	 Prawo	energetyczne	– R. Wąchocki, wyd. 2. z 2014 r.  
+ zmiany 2015, B6, str. 484  ......................................  19 zł

4.	 Kpa	i	prawo	autorskie,	wyd.	2017	–	R. Wysocki,  
wyd. 2017 r., B6, str. 250  ...........................................  19 zł

5.	 Bezpieczeństwo	pracy	w	budownictwie wyd.	2015		
– G. Świderska, wyd. 2015 r., B6, str. 392  .................  19 zł

6.	 Zagospodarowanie	przestrzenne,	wyd.	2015		
– R. Wąchocki, wyd. 2015 r., B6, str. 296  ..................  19 zł

7.	 Efektywność	energetyczna	budynków,	wyd.	2015	
–	R. Wąchocki, wyd. 2015, B6, str. 426  ......................  19 zł

8.	 Wyroby	budowlane,	wyd.	2016	–	R. Wysocki, wyd. 2016, 
B6, str. 220   .................................................................  19 zł

•	 Budownictwo	i	Prawo	– kwartalnik – prenumerata 
roczna (od dowolnego nr)  ......................... 4 x 15 = 60 zł

•	 Elektryczność	w	budynkach	–	J. Strzyżewski, wyd. 2014, 
B5, str. 432  .................................................................  77 zł

•	 Grzejnictwo	elektryczne	–	J. Strzyżewski, wyd. 2012  
B5, str. 220  ............................................................  42 21 zł

•	 Konstrukcje	murowe.	Naprawy	i	wzmocnienia		
–	 B. Stawiski, wyd. 2014, B5, str. 290  ....................  69 zł

•	 Kosztorysowanie	obiektów	i	robót	budowlanych – poradnik 
+ program do kosztorysowania na CD – B. Kacprzyk,  
wyd. 2010, B5, wyd. 2., str. 450 ............................................ 49 zł

•	 Leksykon	prawno-budowlany.	BHP	w	budownictwie	od	
A	do	Z – G. Świderska, wyd. 2009, B5, str. 378 ....... 39 zł

•	 Nowoczesne	standardy	energetyczne	budynków  
– R. Geryło, wyd. 2015 r., B5, str. 248....................... 69 zł

•	 Ochrona	cieplna	budynków	–	systemy	ETICS	–	F. Frössel, 
wyd. 2011, B5, str. 448 ......................................................... 99  69 zł

•	 Odległości	sieci	elektroenergetycznych	od	innych	
obiektów	–	M. Giera, wyd. 2012, A5, str. 200  ... 49 39 zł

•	 Osuszanie	murów	i	renowacja	piwnic – F. Frössel,  
wyd. 2010, B5, str. 268, opr. twarda ................... 65  45 zł

•	 Plan	BIOZ.	Bezpieczeństwo	pracy	na	budowie	
– G. Świderska, wyd. 2015, B5, str. 324 .....................  69 zł

•	 Roboty	budowlane	przy	użyciu	materiałów	wybuchowych 
– R. Krzewiński, R. Rekrucki, A5, str. 300 ...................... 49 zł

•	 Samodzielne	funkcje	techniczne	w	budownictwie	
– A. Baryłka, J. Baryłka, wyd. 2. z 2016 r., B5, str. 584 .... 85 zł

•	 Zbiór	Aktów	Prawnych	związanych	z	budownictwem 
(ZAP) – ujednolicone teksty ok. 45 ustaw i 160 rozporządzeń, 
ok. 6000 str., kwartalnie	aktualizowane po 0,49 zł/str., A4, 
publikacja wymiennokartkowa  .............................. 899  540 zł*

Tom I – Prawo budowlane i przepisy okoliczne

Tom II – Przepisy techniczno-budowlane

Tom III – BHP

Tom IV Kosztorysowanie 
Tom V – Wyroby budowlane

ZAP na CD (bez możliwości drukowania)  .............  150 zł

ZAP na CD (z możliwością drukowania)  ...............  350 zł

*		cena promocyjna ZAP do 31.03.2018 r. – przy deklaracji zamówień  

aktualizacji ZAP na 2 lata

 Zamówienia: Aneta Radziszewska, tel. 22 622 29 62, fax 22 122 15 32, 601 88 50 39, wy daw nic two@po lcen.com.pl,  
www.po	lcen.com.pl (księ gar nia in ter ne to wa)

OFICYNA WYDAWNICZA           poleca:
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