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Rafa³ Ko rze niew ski
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WPROWADZENIE  

Art. 5

1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z nim urządzeniami budow-

lanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i  budować w  spo sób określony 

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgod nie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając:

1)  spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów bu dowlanych określonych w  załączniku I  do 

rozporządzenia Parla mentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego 

zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 

89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), dotyczących:

a)  nośności i stateczności konstrukcji,

b)  bezpieczeństwa pożarowego,

c)  higieny, zdrowia i środowiska,

d)  bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,

e)  ochrony przed hałasem,

f)  oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,

g)  zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;

2)  warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegól ności w zakresie:

a)  zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, 

przy założeniu efektyw nego wykorzystania tych czynników,

b)  usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;

2a)  możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególno ści w zakresie szerokopasmowego dostępu 

do Internetu;

3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;

4)  niezbędne warunki do korzystania z  obiektów użyteczności publicznej i  mieszkaniowego 

budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwen-

cji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz.U. 

z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym osoby starsze;4

4a)  minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepeł nosprawnych, o których mowa w art. 1  

Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grud nia 2006 r., 

w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali mieszkal nych w budynku wielorodzinnym;4

5)  warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;

6)  ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

7)  ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną konserwatorską;

8)  odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;

9)   poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich, 

w tym zapewnienie dostę pu do drogi publicznej;

10)   warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy.

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przezna czeniem i wymaganiami ochrony środo-

wiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogor-

szenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególno ści w zakresie związanym z wymagania-

mi, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7.

Zasady projektowania, 

budowy i użytkowania

WT_2019.indb   9 26.06.2019   22:31



16

-

-

-

-

-

-

-

-

-

WT_2019.indb   16 26.06.2019   22:31



21

PRZEPISY Z KOMENTARZEM
-

2).

  

§ 1

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i związane z nimi urządzenia, ich 

usytuowanie na działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przeznaczonych pod zabudowę, zapewniające 

spełnienie wymagań art. 5 i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Zakres  

przedmiotowy
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