
w § 242 ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

„3. Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić 

co najmniej 2,2 m, natomiast wysokość lokalnego 

obniżenia 2 m, przy czym długość obniżonego 

odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na 

każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 

m.

4. Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę 

ewakuacyjną nie mogą, po ich całkowitym 

otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej 

drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi 

wyposażonych w urządzenia samoczynnie je 

zamykające.”;



w § 267 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. W kuchni lub w aneksie kuchennym wnęce 

kuchennej w mieszkaniu dopuszcza się stosowanie 

przewodów wentylacji wywiewnej ,z materiałów 

co najmniej trudno zapalnych.”;



w § 271:

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN 

od granicy (konturu) lasu, rozumianego jako 

grunt leśny (Ls) określony na mapie ewidencyjnej 

lub teren przeznaczony w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego jako leśny, 

przyjmuje się jako odległość ścian tych budynków 

od ściany budynku ZL z przekryciem dachu 

rozprzestrzeniającym ogień.”,



b) po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu:

„8a. Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213, 

wykonanych z elementów nierozprzestrzeniających ognia, 

niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz 

posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana 

zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na:

1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m,

2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się

– jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, 

przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną, a w 

przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą 

na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy 

sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a ustawy z 

dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 

marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566).”;



w § 322 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przed podjęciem przebudowy, rozbudowy lub 

zmiany sposobu użytkowania przeznaczenia

budynku, w przypadku stwierdzenia 

występowania zawilgocenia i oznak korozji 

biologicznej, należy wykonać ekspertyzę 

mykologiczną i na podstawie jej wyników –

odpowiednie roboty zabezpieczające.”;



§ 2. 1. Dla zamierzenia budowlanego, wobec którego 

przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, 

odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, 

wniosek o zmianę pozwolenia na budowę lub wniosek o 

zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania 

robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane 

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub 

odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego 

– stosuje się przepisy dotychczasowe.



2. W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed 

dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia została wydana 

decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz dla 

którego przed dniem 1 stycznia 2020 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek 

o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę 

pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego 

projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót 

budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie 

decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna 

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego – na wniosek 

inwestora stosuje się § 12 ust. 2 rozporządzenia, o którym mowa w §

1, w brzmieniu dotychczasowym.



3. W przypadku budynku innego niż budynek 

mieszkalny wielorodzinny, dla którego została 

wydana decyzja pozwolenia na budowę przed 

dniem 1 kwietnia 1995 r. i dla którego przed 

dniem wejście w życie niniejszego rozporządzenia 

dokonano zmiany sposobu użytkowania na 

budynek mieszkalny wielorodzinny, dopuszcza 

się stosowanie § 55 ust. 4 rozporządzenia, o 

którym mowa w § 1, w brzmieniu 

dotychczasowym.



4. Przepisu § 94 rozporządzenia, o którym mowa 

w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym 

rozporządzeniem nie stosuje się do przebudowy 

mieszkań o powierzchni użytkowej mniejszej niż 

25 m2:

1) powstałych w ramach zamierzenia 

budowlanego, o którym mowa w ust. 1;

2) które w dniu wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia spełniają warunki, o których 

mowa w art. 2 ust. 2 zdanie pierwsze ustawy z 

dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1892).



5. W przypadku zamierzenia budowlanego, wobec którego przed 

dniem 1 stycznia 2021 r.:

1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny 

wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, wniosek o zmianę 

pozwolenia na budowę lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego 

projektu budowlanego,

2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót 

budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie

decyzji o pozwoleniu na budowę,

3) została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna 

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego – można stosować 

Polskie Normy wymienione w lp. 49 załącznika nr 1 do 

rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu 

dotychczasowym.



§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z 

dniem 1 stycznia 2018 r. z wyjątkiem § 1 pkt

28, który wchodzi w życie po upływie 12 

miesięcy od dnia ogłoszenia.












































































