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WW  §§  33 zostały określone definicje prawne podstawowych pojęć używanych
w rozporządzeniu. W rozporządzeniu nie została zamieszczona definicja praw-
na „działki budowlanej” z powodu zakwestionowania podstawy prawnej do jej
określania w tym akcie prawnym. Należy jednak od razu wskazać, że pojęcie
„działka budowlana” zostało obecnie określone w ustawie z 27 marca 2003
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2012 poz. 6 – tekst
jedn. z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt 12 tej ustawy, mówiąc o działce budow-
lanej należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, któ-

rej wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie

w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów bu-

dowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego. 
Wyjaśnienie dwudziestu czterech definicji prawnych w § 3 rozporządze-

nia było spowodowane w szczególności koniecznością: 
1) zwiększenia czytelności i jednoznaczności tekstu dla zapewnienia pra-

widłowego stosowania przepisów rozporządzenia w praktyce. Dotyczy
to w szczególności takich pojęć, jak: zabudowa śródmiejska, zabudo-
wa jednorodzinna i zagrodowa, budynek mieszkalny (patrz: uwaga do
§ 2 ust. 6), budynek rekreacji indywidualnej, mieszkanie, lokal użytko-
wy, pomieszczenie pomocnicze, piwnica; 

2) usunięcia ewentualnej kolizji z innym określeniem podobnych pojęć
w przepisach odrębnych; 

3) sprecyzowania pojęć zastosowanych we wcześniejszych rozporządze-
niach w sprawie warunków technicznych bez odpowiedniego wyja-
śnienia; 

4) wyjaśnienia nowych pojęć, jak na przykład: poziom terenu, kondygna-
cja (ogólnie), kondygnacja podziemna i nadziemna, antresola, po-
wierzchnia terenu biologicznie czynna, powierzchnia wewnętrzna bu-
dynku oraz kubatura budynku, w stosunku do których nie wystarczały
na przykład określenia zastosowane w normie PN-ISO 9836: 2015-12
Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.

Wprowadzenie w 2003 r. definicji prawnej „bbuuddyynnkkuu  mmiieesszzkkaallnneeggoo  jjeedd--
nnoorrooddzziinnnneeggoo” według ustawy Prawo budowlane stało się powodem zmiany
określenia w § 3 pojęcia „bbuuddyynneekk  mmiieesszzkkaallnnyy  wwiieelloorrooddzziinnnnyy”. 
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wnêtrznym obrysie przegród zewnêtrznych i wysokoœci kondygnacji brutto, albo 
miêdzy pod³og¹ na stropie lub warstw¹ wyrównawcz¹ na gruncie a górn¹ powierzchni¹
pod³ogi b¹dŸ warstwy os³aniaj¹cej izolacjê ciepln¹ stropu nad najwy¿sz¹ kondygnacj¹,
przy czym do kubatury brutto budynku:

a) wlicza siê kubaturê przejœæ, przeœwitów i przejazdów bramowych, poddaszy
nieu¿ytkowych oraz przekrytych czêœci zewnêtrznych budynku, takich jak: log-
gie, podcienia, ganki, kru¿ganki, werandy, a tak¿e kubaturê balkonów i tarasów,
obliczan¹ do wysokoœci balustrady, 

b) nie wlicza siê kubatury ³aw i stóp fundamentowych, kana³ów i studzienek instala-
cyjnych, studzienek przy oknach piwnicznych, zewnêtrznych schodów, ramp i po-
chylni, gzymsów, daszków i os³on oraz kominów i attyk ponad p³aszczyzn¹ dachu. 

Określenie
pojęć

techniczno-
-prawnych



Poniżej zostaną przedstawione uwagi, komentarz i rysunki ilustrujące
istotę niektórych zagadnień prawnych. 

DDoo  ppkktt  11::  Pojęcie „zzaabbuuddoowwaa  śśrróóddmmiieejjsskkaa” zostało zdefiniowane w spo-
sób jednoznaczny, niewymagający objaśnienia. Jest ono zastosowane w § 13
i § 60 dla określenia dopuszczalnego ograniczenia oświetlenia dziennego
i nasłonecznienia określonych pomieszczeń w budynkach położonych na ob-
szarze funkcjonalnego śródmieścia miasta, a także dzielnicy wielkiego mia-
sta, określonych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego. 

DDoo  ppkktt  22::  Pojęcie „zzaabbuuddoowwaa  jjeeddnnoorrooddzziinnnnaa” zostało określone czytelnie, ale
wymaga uzupełnienia przez wskazanie, że występuje ono w formie zabudowy
wolno stojącej, bliźniaczej lub zwartej, do której zalicza się zabudowę szeregową
i atrialną. Użyte w ustawowej definicji pojęcia „mmiieesszzkkaallnneeggoo  bbuuddyynnkkuu  jjeeddnnoorroo--
ddzziinnnneeggoo” i „zzaabbuuddoowwaa  ggrruuppoowwaa” takich budynków nie zostały objaśnione ani
w ustawie, ani w rozporządzeniu i nie są znane w praktyce. 

DDoo  ppkktt  33::  Pojęcie „zzaabbuuddoowwaa  zzaaggrrooddoowwaa” zostało związane w rozporządzeniu
z rodzinnymi gospodarstwami rolnymi, których definicję znajdziemy
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego
(Dz.U. 2012 poz. 803, tekst jedn.), ustanawiającym górną granicę obszaru takiego
gospodarstwa na 300 hektarów użytków rolnych i – na co trzeba zwrócić uwagę –
z zastrzeżeniem art. 2 pkt 2 ustanawiającym także dolną granicę obszaru gospodar-
stwa rolnego wynoszącą 1 hektar. Pojęcie „zabudowa zagrodowa” nie odnosi się za-
tem do zabudowy w postaci zgrupowań budynków produkcyjno-magazynowych i in-
wentarskich oraz mieszkalnych w wielkotowarowych gospodarstwach rolnych, które
należy traktować jako budynki określone w dziale VI rozporządzenia należące do
grupy budynków odpowiednio produkcyjnych i magazynowych PM, inwentarskich
IN oraz mieszkalnych ZL nawet, jeżeli funkcjonalnie będą pełnić identyczną rolę. 

DDoo  ppkktt  44::  W punkcie tym nie została przedstawiona definicja prawna bu-
dynku mieszkalnego, a jedynie wskazanie, że należy przez to rozumieć budy-
nek wielorodzinny i budynek jednorodzinny, ponieważ wystarczyło to do for-
mułowania przepisów rozporządzenia w sprawie warunków technicznych dla
budynków. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że nie odpowiada to nazewnictwu
zastosowanemu w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych. 

DDoo  ppkktt  55::  Pojęcie „bbuuddyynneekk  zzaammiieesszzkkaanniiaa  zzbbiioorroowweeggoo” nie zostało zde-
finiowane w sposób uogólniony, lecz jedynie scharakteryzowane przez wska-
zanie przykładów takich obiektów. Pozwala to na zaliczenie do tej grupy tak-
że innych budynków o podobnym charakterze. 

DDoo  ppkktt  66::  Pojęcie „bbuuddyynneekk  uużżyytteecczznnoośśccii  ppuubblliicczznneejj” zostało określone
przez wyliczenie przykładów ich przeznaczenia, bez sformułowania definicji
ogólnej. Z tego powodu, w sposób sztuczny, do tego rodzaju budynków za-
liczono także wszelkie inne budynki biurowe i socjalne, co jest wysoce nieścis-
łe. Takie przekłamanie jest wynikiem błędnego wyrażenia celu. Chodzi bo-
wiem jedynie o wskazanie, że do wszelkich budynków biurowych i socjalnych
odnoszą się przepisy określone dla budynków użyteczności publicznej. Nie
nobilituje to jednak budynków biurowych i socjalnych przedsiębiorstw bądź
innych jednostek niemających praw „instytucji wyższej użyteczności”. 
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DDoo  ppkktt  77::  Pojęcie „bbuuddyynnkkuu  rreekkrreeaaccjjii  iinnddyywwiidduuaallnneejj” nie zostało faktycz-
nie zdefiniowane, ponieważ brakuje w nim określenia cech różniących go od
budynku rekreacji zbiorowej. Należy więc rozumieć, że budynek rekreacji in-
dywidualnej jest przeznaczony do okresowego użytku rodziny bądź pojedyn-
czej osoby, będącej jego właścicielem lub najemcą. Nie ma on przy tym po-
mieszczeń ani urządzeń związanych z organizacją pobytu zbiorowego. Bu-
dynki te mogą być przystosowane do użytkowania tylko w okresie letnim
(domki letniskowe) lub także w okresie zimowym. 

DDoo  ppkktt  88::  Pojęcie „bbuuddyynnkkuu  ggoossppooddaarrcczzeeggoo” zostało określone wyczer-
pująco i nie wymaga komentarza. 

DDoo  ppkktt  99::  Definicja „mmiieesszzkkaanniiaa” jest skrótowa, ale wystarczająca do re-
dakcji przepisów merytorycznych rozporządzenia. Przykład mieszkania w bu-
dynku wielorodzinnym został przedstawiony na rysunku I. 1, natomiast przy-
kład mieszkania w domu jednorodzinnym przedstawia rysunek I. 2. Ilustrują
one charakterystyczny skład pomieszczeń mieszkalnych (czyli pokoi) i po-
mieszczeń pomocniczych oraz zawierają podstawowe urządzenia stanowią-
ce stałe wyposażenie mieszkań. 

DDoo  ppkktt  1100::  Pojęcie „ppoommiieesszzcczzeenniiaa  mmiieesszzkkaallnneeggoo” zostało zdefiniowane
trafnie i nie wymaga komentarza (rysunki I.1 i I. 2). 

DDoo  ppkktt  1111::  Pojęcie „ppoommiieesszzcczzeenniiaa  ppoommooccnniicczzeeggoo” w mieszkaniu lub lo-
kalu użytkowym zostało zdefiniowane jednoznacznie, ale skrótowo. Można
więc wskazać, że w lokalach użytkowych o różnym przeznaczeniu mogą znaj-
dować się również innego rodzaju pomieszczenia pomocnicze, na przykład
archiwum dokumentów. Patrz rysunki I.1 i I. 2.

DDoo  ppkktt    1122::  Pojęcie „ppoommiieesszzcczzeenniiaa  tteecchhnniicczznneeggoo” zostało zdefiniowane
prawidłowo i nie ma potrzeby jego objaśniania. Można jednak przykładowo
wskazać, że w wielorodzinnym budynku mieszkalnym do pomieszczeń tech-
nicznych zalicza się hydrofornie, węzły cieplne, kotłownie i maszynownie
dźwigów. 

DDoo  ppkktt  1133::  Pojęcie „ppoommiieesszzcczzeenniiaa  ggoossppooddaarrcczzeeggoo” zostało zdefiniowa-
ne jednoznacznie i nie wymaga komentarza. 

DDoo  ppkktt  1144::  Pojęcie „llookkaalluu  uużżyyttkkoowweeggoo” zostało zdefiniowane prawidło-
wo. Trzeba jednak zaznaczyć, że lokale użytkowe mogą znajdować się w bu-
dynkach mieszkalnych lub o innym przeznaczeniu, w których wydziela się
pewna liczbę lokali o różnym przeznaczeniu użytkowym. Nie można zaś mó-
wić o lokalach użytkowych w budynkach, których cała powierzchnia ma wy-
łącznie przeznaczenie użytkowe. Mówimy wówczas o budynkach użytko-
wych, a nie o lokalach użytkowych. 

DDoo  ppkktt  1155::  Pojęcie „ppoozziioommuu  tteerreennuu” zostało zdefiniowane prawidłowo,
ale w sposób tak ogólny, że wymaga w każdym przypadku sprecyzowania
miejsca stanowiącego punkt odniesienia, dla którego została ustalona rzęd-
na, przez wskazanie go na mapie przyjętej do celów projektowania. 

DDoo  ppkktt  1166::  Pojęcie „kkoonnddyyggnnaaccjjii” i „kkoonnddyyggnnaaccjjii  uużżyyttkkoowweejj” zostało zde-
finiowane czytelnie, ale dla zapewnienia jednoznaczności tego terminu tech-
nicznego zostało zilustrowane na rysunku I. 3. 
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Rys. I. 1. Mieszkanie (§ 3 pkt 9), pomieszczenia mieszkalne (pkt 10) i pomieszczenia pomoc-
nicze (pkt 11).

Do pomieszczeñ mieszkalnych nale¿¹: pokój dzienny (Pdz), zwany równie¿ ogólnym (Po), po-
kój sypialny jednoosobowy (P-1) i pokój sypialny dwuosobowy (P-2). 
Do pomieszczeñ pomocniczych w mieszkaniu nale¿¹: przedpokój (Pp) albo hol (H), korytarz
wewnêtrzny (Kr), kuchnia (K), spi¿arnia lub schowek (Sp), pomieszczenia higieniczno-sanita-
rne, jak ³azienka (£) i ustêp wydzielony (WC), szafy wbudowane lub przystawiane do œcian
(Sz) albo garderoba (G). 
Do powierzchni u¿ytkowej mieszkania zalicza siê równie¿ powierzchniê przynale¿nej do
mieszkania loggii (Lg), balkonu (Bl), tarasu (Tr) oraz werandy otwartej lub oszklonej (Wr), ale
ich powierzchnie nale¿y wykazywaæ oddzielnie i nie sumowaæ ich z powierzchni¹ u¿ytkow¹
(Pu) mieszkania, obejmuj¹c¹ powierzchniê mieszkaln¹, okreœlan¹ tak¿e jako podstawow¹
(Pp) i powierzchniê pomieszczeñ pomocniczych (Pd), zakreskowan¹ skoœnie na rysunku. 
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Rys. I. 2. Przyk³ad podzia³u pomieszczeñ wed³ug § 3 w budynku jednorodzinnym (proj. arch.
W. Korzeniewski).

Do pomieszczeñ mieszkalnych zalicza siê: 
7 i 8 – pokoje sypialne, 9 – pokój osoby niepe³nosprawnej, 10 – pokój dzienny (ogólny). 
Do pomieszczeñ pomocniczych zalicza siê: 
1 – przedsionek, 2 – hall, 3 – garderoba, 4 – ustêp z natryskiem, 5 – ³azienka, 6 – korytarz
(przedpokój), 12 – kuchnia, 13 – spi¿arnia.
Do pomieszczeñ technicznych zalicza siê: 11 – kot³ownia gazowa. 
Wiata samochodowa (14) w obrêbie budynku jednorodzinnego zostanie zaliczona do po-
mieszczeñ gospodarczych.
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Rys. I. 3. Ilustracja zasad odnosz¹cych siê do pojêcia kondygnacja wed³ug § 3 pkt 16:

a) na przekroju pionowym budynku wielokondygnacyjnego pokazano kondygnacje podziem-
ne i nadziemne oraz niebêd¹ce kondygnacjami: 
- strychy i nadbudówki, jak na przyk³ad maszynownia dŸwigu (Md) lub wentylatornia nad stro-
pem najwy¿ej po³o¿onej kondygnacji, 
- przestrzeñ instalacyjna (Pi) o wysokoœci w œwietle mniejszej ni¿ 2 m, 
b) i c) rysunki przedstawiaj¹ przekroje pionowe budynków o takich samych gabarytach ze-
wnêtrznych, jednak¿e w przypadku wykorzystania strychu (S) na pomieszczenia przeznaczo-
ne na pobyt ludzi przestrzeñ ta liczy siê jako kondygnacja, co sprawia, ¿e budynek pokazany
na rysunku c) ma o jedn¹ kondygnacjê wiêcej ni¿ ten pokazany na rysunku b). 



Rozdział 5
Pomieszczenia przeznaczone 

na pobyt ludzi

167

§ 72
1. Wysokoœæ pomieszczeñ przeznaczonych na pobyt ludzi powinna odpowiadaæ wyma-

ganiom okreœlonym w poni¿szej tabeli, je¿eli przepisy odrêbne, w tym dotycz¹ce pomiesz-
czeñ pracy i pomieszczeñ s³u¿by zdrowia, nie okreœlaj¹ innych wymagañ: 

*) Przy stropach pochy³ych jest to wysokoœæ œrednia liczona miêdzy najwiêksz¹ a najmniejsz¹ wysokoœci¹ po-
mieszczenia, lecz nie mniejsz¹ ni¿ 1,9 m. Przestrzeni o wysokoœci poni¿ej 1,9 m nie zalicza siê do odpowiadaj¹-
cej przeznaczeniu danego pomieszczenia. 

**) Wymagania dotycz¹ce minimalnej wysokoœci pomieszczeñ w zak³adach pracy okreœlaj¹ przepisy o bezpie-
czeñstwie i higienie pracy. 

Rodzaj pomieszczenia (sposób u¿ytkowania) 
 

 Minimalna wysokoœæ 
w œwietle (m) 

 
1 
 

 2 
 

Pokoje w budynkach mieszkalnych oraz sypialnie 1-4-osobowe w budynkach 
zamieszkania zbiorowego 
 

   2,5*) 
 

Pokoje na poddaszu w budynkach jednorodzinnych i mieszkalnych 
zagrodowych oraz pomieszczenia w budynkach rekreacji indywidualnej 
 

   2,2*) 
 

Pomieszczenia do pracy **), nauki i innych celów, w których nie wystêpuj¹ 
czynniki uci¹¿liwe lub szkodliwe dla zdrowia, przeznaczone na sta³y lub 
czasowy pobyt: 
 

  
 

   a) nie wiêcej ni¿ 4 osób 
 

 2,5 
 

   b) wiêcej ni¿ 4 osób 
 

 3,0 
 

Pomieszczenia jak wy¿ej, lecz usytuowane na antresoli, je¿eli nie wystêpuj¹ 
czynniki szkodliwe dla zdrowia 
 

 2,2 
 

Pomieszczenia do pracy **) i innych celów, w których wystêpuj¹ czynniki 
uci¹¿liwe lub szkodliwe dla zdrowia 
 

 3,3 
 

Pomieszczenia przeznaczone na sta³y pobyt ludzi, jak dy¿urki, portiernie, 
kantory, kioski, w tym kioski usytuowane w halach dworcowych, 
wystawowych, handlowych, sportowych, je¿eli nie wystêpuj¹ czynniki 
szkodliwe dla zdrowia 
 

   2,2*) 
 

Pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi: 
 

  
 

   a) je¿eli nie wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia 
 

   2,2*) 
 

   b) je¿eli wystêpuj¹ czynniki szkodliwe dla zdrowia 
 

 2,5 
 

Wysokoœæ
pomieszczeñ



WW  §§  7722  uusstt..  11 zostały wskazane w tabeli minimalne wysokości pomiesz-
czeń przeznaczonych na pobyt ludzi, w podziale na grupy pomieszczeń cha-
rakteryzujących się różnym przeznaczeniem użytkowym, a także występowa-
niem lub nie czynników szkodliwych dla zdrowia. 

Wiąże się z tym również powołanie (pod tabelą) na przepisy o bezpie-
czeństwie i higienie pracy, które powinny być równolegle uwzględniane przy
ustalaniu wysokości pomieszczeń pracy. Chodzi w tym przypadku przede
wszystkim o spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Pra-
cy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy (patrz aneks 1), ale również o uwzględ-
nienie przepisów szczególnych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
w określonych rodzajach zakładów pracy oraz przepisów odrębnych, określa-
jących wymagania, jakim powinny odpowiadać na przykład pomieszczenia
zakładów opieki zdrowotnej, lokale apteczne, pomieszczenia (gabinety) do
praktyki medycznej i pielęgniarsko-położniczej. 

Pod tabelą została zamieszczona także uwaga dotycząca sposobu mie-
rzenia wysokości w przypadku pomieszczeń ze stropem pochyłym. Należy
w tym miejscu dodać, że zasady mierzenia wysokości kondygnacji (brutto
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2. Pomieszczenia, których wysokoœæ powinna, zgodnie z ust. 1, wynosiæ co najmniej
3 m i 3,3 m, mog¹ byæ obni¿one do wysokoœci nie mniejszej ni¿ 2,5 m w przypadku zasto-
sowania wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji, pod warunkiem
uzyskania zgody pañstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego. 

§ 73
1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom pod³ogi od strony œciany z otworami okien-

nymi i drzwiowymi nie powinien znajdowaæ siê poni¿ej poziomu terenu przy budynku. 
2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku zak³adu opieki zdro-

wotnej, opieki spo³ecznej, oœwiaty, wychowania i nauki poziom pod³ogi powinien znajdo-
waæ siê co najmniej 0,3 m powy¿ej terenu urz¹dzonego przy budynku. 

3. W pomieszczeniu produkcyjnym i us³ugowym poziom pod³ogi mo¿e znajdowaæ siê
na poziomie terenu urz¹dzonego przy budynku. Obni¿enie poziomu pod³ogi poni¿ej tere-
nu wymaga uzyskania zgody pañstwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego wyda-
nej w porozumieniu z w³aœciwym okrêgowym inspektorem pracy. 

§ 74
W budynku u¿ytecznoœci publicznej pomieszczenia ogólnodostêpne ze zró¿nicowanym

poziomem pod³óg powinny byæ przystosowane do ruchu osób niepe³nosprawnych. 

§ 75
1. Drzwi do pomieszczenia przeznaczonego na sta³y pobyt ludzi oraz do pomieszczenia

kuchennego powinny mieæ co najmniej szerokoœæ 0,8 m i wysokoœæ 2 m w œwietle oœcie¿-
nicy. 

2. W budynku u¿ytecznoœci publicznej drzwi wewnêtrzne, z wyj¹tkiem drzwi do po-
mieszczeñ technicznych i gospodarczych, powinny mieæ co najmniej szerokoœæ 0,9 m i wy-
sokoœæ 2 m w œwietle oœcie¿nicy. 

3. Drzwi, o których mowa w ust. 1 i 2, nie powinny mieæ progów. 

Wysokość
pomieszczeń

Poziom pod³ogi
w budynku

Zró¿nicowany
poziom pod³ogi

Wymiary drzwi
wewnêtrznych



i netto, czyli w świetle) w budynkach określa norma PN-ISO 9836:2015-12P
„Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników
powierzchniowych i kubaturowych”. W stosunku do poprzedniej wersji normy
PN-ISO 9836:1997P najważniejszą zmianą jest jednoznacznie dopuszczenie
innych zasad dokonywania obliczeń, zgodnych z przepisami obowiązującymi
w danym kraju. Nie wprowadzono natomiast żadnych zmian, jeśli idzie
o przedstawione w normie zasady dokonywania tych obliczeń. Zasady te,
z uwzględnieniem § 72 rozporządzenia, ilustruje rysunek III. 17. 

Na rysunku III. 17 zostały przedstawione również zasady kwalifikowania i mie-
rzenia powierzchni pomieszczeń zgodne z tą normą i przepisami rozporządzenia.
Należy jednak zwrócić uwagę, że cały szereg ustaw, a także przepisów wykonaw-
czych do Prawa budowlanego zawiera przepisy dotyczące obliczania powierzchni
użytkowej pomieszczeń, lokali i budynków, odpowiadające ustaleniom wycofanej
już z katalogu Polskiej Normy PN-70/B-02365 (PN-B-02365:1970P według
obecnie obowiązujących zasad numeracji) „Powierzchnia budynków. Podział,
określanie i zasady obmiaru”, z tą jedynie zmianą, że według tamtej normy obli-
czenie powierzchni wymagało wykonania obmiaru w stanie surowym, natomiast
te przepisy wymagają dokonania obmiaru w świetle „wyprawionych” ścian. 

Omówienie tych regulacji ustawowych oraz aktów wykonawczych, a tak-
że wyczerpujący komentarz słowny i graficzny do norm PN-70/B-02365 i PN-
ISO 9836:1997 zostały przedstawione w oddzielnej publikacji: Władysław
Korzeniewski „Zasady obmiaru i obliczania powierzchni i kubatury budyn-
ków”, Wydawnictwo Polcen, Warszawa 2006. Wobec tego, że jak to już
wskazano, same zasady dokonywania obliczeń nie uległy zmianie,
publikacja ta nadal zachowuje aktualność.

Zarówno norma PN-70/B-02365, jak i powołane przepisy odrębne usta-
lają zasadę obliczania powierzchni pomieszczeń ze skośnymi stropami, z za-
stosowaniem „zasady redukcji” polegającej na tym, że do powierzchni użyt-
kowej zalicza się w 100% jedynie tę część pomieszczenia, która ma wysokość
co najmniej 2,2 m oraz w 50% część mającą wysokość niższą niż 2,2 m, lecz
nie mniejszą niż 1,4 m, natomiast nie zalicza się w ogóle do powierzchni
użytkowej części pomieszczenia o wysokości poniżej 1,4 m (rysunek III. 18). 

WW  uusstt..  22 zostały określone warunki techniczne, których spełnienie po-
zwala na zastosowanie niższej wysokości pomieszczenia niż wynika to z wy-
magań ustalonych w ust. 1, wymaga to dodatkowo zgody wojewódzkiego in-
spektora sanitarnego. 

WW  §§  7733  zostały zapisane wymagania odnoszące się do położenia
poziomu podłogi względem poziomu terenu przy budynku (zdefiniowanym
w § 3 pkt 15). Wymagania te zostały przedstawione na rysunku III. 19. 

UUsstt..  11 ii uusstt..  22..  Wymagania zapisane w tych ustępach  sformułowano w spo-
sób jasny i nie mogący budzić wątpliwości. Warto tylko zwrócić uwagę, że wy-
magania te można spełnić również, obniżając poziom terenu przy budynku. 

WW  uusstt.. 33 ogólny warunek, by podłoga w pomieszczeniu produkcyjnym
bądź usługowym nie była zagłębiona w stosunku do poziomu terenu, uzu-
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WW  §§  223366  uusstt..  11 ii 22 zostały określone jednoznacznie równorzędne miejsca
ewakuacji z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi: 

– bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej, czyli „drogami ewaku-
acyjnymi”, na zewnątrz budynku, 

– do sąsiedniej strefy pożarowej, mającej bezpośrednie wyjście na ze-
wnątrz budynku lub przez inną strefę pożarową, z uczynionym tam
zastrzeżeniem, wskazującym na konieczność zastosowania takiego
rozwiązania, a nie na wyjątek. 

WW  uusstt..  33––55  zostały uściślone wymagania dotyczące drzwi stanowiących
wyjście ewakuacyjne z pomieszczenia. 

WW  uusstt..  66 zostały ustalone wskaźniki powierzchni użytkowej przypadającej
na jednego użytkownika w charakterystycznych rodzajach pomieszczeń,
pozwalające w przybliżeniu określić liczbę ich użytkowników, gdy nie da się jej
ustalić w bardziej precyzyjny sposób. 

WW  §§  223377  zostały uściślone w dziesięciu ustępach przepisy dotyczące
przejść ewakuacyjnych w pomieszczeniach prowadzących do wyjścia na
drogę ewakuacyjną (rysunek VI. 4) lub do innej strefy pożarowej albo bez-
pośrednio na zewnątrz budynku (rysunek VI. 5). Duża szczegółowość tych
przepisów sprawia, że nie wymagają one w zasadzie komentarza. Można
jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z ust. 1 pkt 3, została ustalona jedno-
znacznie długość przejścia ewakuacyjnego w budynkach PM o gęstości
obciążenia ogniowego do 500 MJ/m2. Wymagana w ust. 1 długość mak-
symalna dojścia (100 m) odnosi się zatem również do garaży zamkniętych
i otwartych, które mają gęstość obciążenia ogniowego 500 MJ/m2 zgod-
nie z § 275 ust. 1. 

Zgodnie z ust. 6 i 7 długość przejścia ewakuacyjnego może być jeszcze
powiększona o połowę, jeżeli zostaną w nim zastosowane stałe wodne urzą-
dzenia gaśnicze lub samoczynne urządzenia oddymiające, albo nawet
dwukrotnie, jeśli zostaną zastosowane obydwa rodzaje tych urządzeń. 

WW  §§  223388  zawarto przepis wymagający wykonania i określający zasady usy-
tuowania względem siebie co najmniej dwóch wyjść ewakuacyjnych w okre-
ślonych rodzajach pomieszczeń zlokalizowanych we wskazanych strefach po-
żarowych (patrz rysunek VI. 4). 

WW  §§  223399  ii 224400  zostały zamieszczone przepisy dotyczące wymiarowania,
sposobu otwierania i wykonania drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne
z budynku. Przepisy te są rozwinięciem podstawowych wymagań określonych
w § 236 ust. 3–5. Zwrócić należy uwagę, że przy obliczaniu liczby osób
mogących jednocześnie przebywać w pomieszczeniu, o ile nie wynika to
wprost z projektu lub przyjętych zasad ich użytkowania, przyjąć należy
wskaźniki z § 236 ust. 6. W przypadku, gdy pomieszczenie jest zagrożone wy-
buchem, zamiast pojedynczych drzwi stanowiących wyjście ewakuacyjne, na-
leży, zgodnie z § 239 ust. 3, zastosować przedsionek przeciwpożarowy, o któ-
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rym mowa w § 232 ust. 3, zamykany obustronnie drzwiami o wymaganej
w ust. 4 (tabela) odporności ogniowej. 

WW  uusstt..  66 zapisano minimalną wysokość w świetle ościeżnicy drzwi na dro-
dze ewakuacyjnej, bądź stanowiących wyjścia na nią. Wynosi ona – zgodnie
z § 62 ust. 1 – 2,0 m i jest identyczna, jak w przypadku drzwi wejściowych do
budynku, drzwi do mieszkań oraz ogólnodostępnych pomieszczeń użytkowych. 

WW  §§  223399  uusstt..  44 został ustalony bardzo istotny warunek zapewnienia
w każdym przypadku szerokości drzwi ewakuacyjnych w świetle ościeżni-
cy równej co najmniej szerokości biegu schodów, wymaganej w § 68
ust. 1 i 2. (rysunek VI. 6). Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z wa-
runkiem zapisanym w ust. 5, w przypadku drzwi dwuskrzydłowych
przynajmniej jedno skrzydło nie powinno być węższe niż 0,9 m.
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Rysunek VI. 4. Wymagania dotycz¹ce d³ugoœci przejœæ ewakuacyjnych i wyjœæ ewakuacyj-
nych z pomieszczeñ na drogê ewakuacyjn¹ okreœlaj¹ szczegó³owo przepisy § 237-239
i § 242. 

Rysunek obrazuje zasadê mierzenia d³ugoœci przejœcia ewakuacyjnego (Pe) w pomieszcze-
niu przeznaczonym na pobyt ludzi oraz przyk³ad zastosowania wymagañ dotycz¹cych przej-
œcia do wyjœcia ewakuacyjnego (We) na drogê ewakuacyjn¹ (De) z pomieszczenia w strefie
ZL I, III-V, w którym mo¿e przebywaæ nie wiêcej ni¿ 50 osób (O <_ 50) lub te¿ wiêcej ni¿ 50
osób (O > 50), albo z pomieszczenia o powierzchni powy¿ej 300 m2 w strefie PM o obci¹¿e-
niu ogniowym Q>500 MJ/m2 (oznaczonym na rysunku jako „Pu>300”). 

0>50 Pu>300lub

We We≥5,00

Pe We
0 50≤

We

Sp
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Rysunek VI. 5. Podstawowe elementy przejœæ i dróg ewakuacyjnych (§ 236-243, 245, 246
i 256). 

Na rysunku podano minimaln¹ szerokoœæ korytarza ogólnego, który mo¿e s³u¿yæ jako droga
ewakuacyjna dla > 20 osób mog¹cych przebywaæ na danej kondygnacji. 

Oznaczenia: Pe – przejœcie ewakuacyjne wewn¹trz pomieszczenia od najdalej po³o¿onego
stanowiska pracy (St) do drzwi wyjœciowych na drogê ewakuacyjn¹, Dw – drzwi odpowiada-
j¹ce wymaganiom okreœlonym w § 240, De – droga ewakuacyjna od wyjœcia z pomieszczenia
do wyjœcia na zewn¹trz budynku (Z) lub do drzwi zamkniêtej klatki schodowej (Kls), albo do
pierwszych drzwi przedsionka przeciwpo¿arowego, w zale¿noœci od wymagañ (§ 245 i 246),
b¹dŸ do innej strefy po¿arowej (Sp), zgodnie z § 256 ust. 2. 


