




1) w § 2 uchyla się ust. 6;



§ 2. 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.



§ 207. 2. Przepisy rozporządzenia dotyczące 

bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, 

o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także 

oświetlenia awaryjnego, o którym mowa w § 181, 

stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2 i 3a, 

również do użytkowanych budynków istniejących, 

które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się 

za zagrażające życiu ludzi.





§ 16. 1. Użytkowany budynek 

istniejący uznaje się za zagrażający 

życiu ludzi, gdy występujące w nim 

warunki techniczne nie zapewniają 

możliwości ewakuacji ludzi.



2. Podstawą do stwierdzenia, że w budynku 

występują warunki techniczne, o których mowa 

w ust. 1, z zastrzeżeniem § 45, może być:

1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia 

ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki 

schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad 

jedną trzecią od określonej w przepisach 

techniczno-budowlanych;



2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego 

większa o ponad 100 % od określonej w przepisach 

techniczno-budowlanych;

3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej 

zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, 

ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej:

a) okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z 

materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod 

wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z 

materiału łatwo zapalnego,

b) okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na 

drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch 

kierunków ewakuacji;



4) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej 

budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub 

wysokościowego, w sposób określony w przepisach

techniczno-budowlanych;

5) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg 

ewakuacyjnych wymienionych w przepisach 

techniczno-budowlanych, w sposób w nich 

określonych;

6) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w 

odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do

kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo

na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy

na zewnątrz budynku.



3. Właściciel lub zarządca budynku, o 

którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest 

zastosować rozwiązania zapewniające 

spełnienie wymagań bezpieczeństwa

pożarowego w sposób określony w 

przepisach techniczno-budowlanych.



§ 45. W stosunku do budynków 

wzniesionych zgodnie z ustawą z dnia 7 

lipca 1994 r. — Prawo budowlane

(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z poźn.

Zm.) oraz aktami wykonawczymi 

wydanymi na podstawie tej ustawy nie 

stosuje się kryteriów określonych w § 16 

ust. 2.



§ 2. 2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 

użytkowania:

1) budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1000 m2,

2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, o 

których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 64) 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 

ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej 

albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń 

przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem 

wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym 

wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu 

tej ekspertyzy.



3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 

użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej 

przekraczającej 1000 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 inspektorem sanitarnym, odpowiednio do 

przedmiotu tej ekspertyzy.

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 wojewódzkim 

konserwatorem zabytków.



5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku 

o określonym przeznaczeniu stosuje się także do 

każdej części budynku o tym przeznaczeniu.

6. Do budynków wielorodzinnych zawierających dwa 

mieszkania stosuje się, z zastrzeżeniem § 217 ust. 1 

pkt 1 lit. a i pkt 2, przepisy rozporządzenia odnoszące 

się do budynków jednorodzinnych.



§ 217. 1. W budynkach ZL IV i ZL V klasa odporności ogniowej 

przegród wewnętrznych oddzielających mieszkania lub samodzielne 

pomieszczenia mieszkalne od dróg komunikacji ogólnej oraz od innych 

mieszkań i samodzielnych pomieszczeń mieszkalnych, z zastrzeżeniem §

216 ust. 1, powinna wynosić co najmniej:

1) dla ścian w budynku:

a) niskim i średniowysokim – E I 30,

b) wysokim i wysokościowym – E I 60;

2) dla stropów w budynku zawierającym 2 mieszkania – R E I 30.

2. Klasa odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty 

jednorodzinnych budynków ZL IV: bliźniaczych, szeregowych

lub atrialnych, powinna wynosić co najmniej – R E I 60.



w § 3 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

„1a) działce budowlanej – należy przez to rozumieć 

nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której 

wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 

publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 

infrastruktury technicznej spełniają wymogi 

realizacji obiektów budowlanych wynikające z 

rozporządzenia, odrębnych przepisów i aktów 

prawa miejscowego;”,



USTAWA
z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami
Dz.U.2016.2147 



Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

3)działce gruntu - należy przez to rozumieć 
niepodzieloną, ciągłą część powierzchni 
ziemskiej stanowiącą część lub całość 
nieruchomości gruntowej;

3a) działce budowlanej - należy przez to 
rozumieć zabudowaną działkę gruntu, której 
wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi 
publicznej oraz wyposażenie w urządzenia 
infrastruktury technicznej umożliwiają 
prawidłowe i racjonalne korzystanie z 
budynków i urządzeń położonych na tej 
działce;



pkt 16 otrzymuje brzmienie:

„16) kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą 

nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą 

pomiędzy powierzchnią posadzki na stropie lub najwyżej 

położonej warstwy podłogowej na gruncie a 

powierzchnią posadzki na stropie lub bądź warstwy 

osłaniającej izolację cieplną stropu, znajdującego się nad 

tą częścią budynku, przy czym za kondygnację uważa się 

także poddasze z pomieszczeniami przeznaczonymi na 

pobyt ludzi oraz poziomą część budynku stanowiącą 

przestrzeń na urządzenia techniczne, mającą średnią 

wysokość w świetle większą niż 2 m; za kondygnację nie 

uznaje się nadbudówek ponad dachem, takich jak 

maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, centrala

klimatyzacyjna, obudowa wyjścia z klatki schodowej, 

kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne;



Pkt 17 otrzymuje brzmienie:

17) kondygnacji podziemnej – należy przez 

to rozumieć kondygnację zagłębioną poniżej 

poziomu przylegającego do niej terenu co 

najmniej w połowie jej wysokości w świetle, 

a także każdą usytuowaną pod nią

kondygnację;”



Dotychczasowe brzmienie:

17) kondygnacji podziemnej – należy przez to 

rozumieć kondygnację zagłębioną ze wszystkich 

stron budynku, co najmniej do połowy jej wysokości 

w świetle poniżej poziomu przylegającego do niego 

terenu, a także każdą usytuowaną pod nią 

kondygnację



pkt 22 otrzymuje brzmienie:

„22) terenie biologicznie czynnym – należy przez to 

rozumieć teren o nawierzchni urządzonej w sposób 

zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję 

wód opadowych, a także 50% powierzchni tarasów 

i stropodachów z taką nawierzchnią oraz innych 

powierzchni zapewniających naturalną wegetację 

roślin, o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2, oraz 

wodę powierzchniową na tym terenie;”,



dodaje się pkt 25 i 26 w brzmieniu:

„25) parkingu – należy przez to rozumieć 

wydzieloną powierzchnię terenu przeznaczoną do 

postoju i parkowania samochodów, składającą się 

ze stanowisk postojowych oraz dojazdów 

łączących te stanowiska, jeżeli takie dojazdy 

występują;

26) aneksie kuchennym – należy przez to rozumieć 

część pomieszczenia mieszkalnego służącą do 

przygotowywania posiłków.”



§ 12 otrzymuje brzmienie:

„§ 12. 1. Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–

273 lub przepisów odrębnych określających 

dopuszczalne odległości niektórych budowli od 

budynków nie wynikają inne wymagania, budynek na 

działce budowlanej należy sytuować od granicy tej 

działki z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie 

mniejszej niż:

1) 4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z 

otworami okiennymi lub drzwiowymi oknami lub 

drzwiami w stronę tej granicy;

2) 3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez 

okien i drzwi otworów okiennych lub drzwiowych w stronę 

tej granicy.



2. Sytuowanie budynku w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 

1,5 m od granicy lub bezpośrednio przy tej 

granicy, jeżeli plan miejscowy przewiduje taką 

możliwość jeżeli wynika to z ustaleń planu 

miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu.



3. W zabudowie jednorodzinnej Dopuszcza się, 

uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 

19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, sytuowanie budynku 

bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, 

jeżeli będzie on przylegał swoją ścianą do ściany 

budynku istniejącego na sąsiedniej działce oraz 

jego wysokość będzie zgodna z obowiązującym na 

danym terenie planem miejscowym lub decyzją o 

warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.



4. W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając 

przepisy odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40,

60 i 271–273, dopuszcza się:

1) budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy 

granicy działki budowlanej lub w odległości mniejszej

niż określona w ust. 1 pkt 2, lecz nie mniejszej niż 1,5 m, na działce 

budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej; mniejszej niż 16 m

2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości 

mniejszej niż określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o 

nie więcej niż jedną kondygnację, przy czym w nadbudowanej 

ścianie, zlokalizowanej w odległości mniejszej niż 4 m od granicy, 

nie może być okien i drzwi;

3) budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie 

większej mniejszej niż 6,5 5,5 m i wysokości nie większej mniejszej

niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej lub w 

odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi.



Tekst dotychczasowy

3) rozbudowę budynku istniejącego, usytuowanego 

w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 od 

granicy z sąsiednią działką budowlaną, jeżeli w 

pasie o szerokości 3 m wzdłuż tej granicy zostaną 

zachowane jego dotychczasowe wymiary,

a także nadbudowę tak usytuowanego budynku o nie 

więcej niż jedną kondygnację, przy czym w 

nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w odległości 

mniejszej niż 4 m od granicy nie może być otworów 

okiennych lub drzwiowych;



5. Usytuowanie budynku na działce 

budowlanej w sposób, o którym mowa w 

ust. 2–4, powoduje objęcie sąsiedniej

działki obszarem oddziaływania obiektu w 

rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 

lipca 1994 r. – Prawo budowlane.



6. Odległość od granicy działki budowlanej nie 

może być mniejsza niż:

1) 1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w 

stronę tej granicy, a także do balkonu, daszku nad 

wejściem, galerii, tarasu, schodów zewnętrznych, 

rampy lub pochylni – z wyjątkiem pochylni 

przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych;

2) 4 m do okna umieszczonego w dachu 

zwróconego w stronę tej granicy.



7. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 

i 4, dopuszcza się zmniejszenie odległości 

okapu zwróconego w stronę granicy działki 

budowlanej do 1 m.



10. Zachowanie odległości, o których mowa 

w ust. 1–9, nie jest wymagane w przypadku, 

gdy sąsiednia działka jest działką drogową.



Nowy „Rozdział 3

Parkingi i garaże dla samochodów

Poprzedni tytuł Miejsca postojowe 

dla samochodów osobowych



§ 18. 1. Zagospodarowując działkę 

budowlaną, należy urządzić, stosownie do 

jej przeznaczenia i sposobu zabudowy,

stanowiska miejsca postojowe dla 

samochodów użytkowników stałych i 

przebywających okresowo, w tym również 

stanowiska miejsca postojowe dla 

samochodów, z których korzystają osoby 

niepełnosprawne.



2. Liczbę i sposób urządzenia miejsc postojowych

stanowisk i sposób urządzenia parkingów należy 

dostosować do wymagań ustalonych w 

miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego albo w decyzji o warunkach 

zabudowy i zagospodarowania

terenu, z uwzględnieniem potrzebnej liczby 

stanowisk, z których korzystają osoby 

niepełnosprawne.



§ 19. 1. Odległość wydzielonych miejsc stanowisk

postojowych, w tym również zadaszonych, oraz 

otwartych garaży wielopoziomowych dla samochodów 

osobowych od: placu zabaw dla dzieci, boiska dla dzieci i 

młodzieży, okien pomieszczeń przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi w budynku opieki zdrowotnej, w budynku 

oświaty i wychowania, w budynku mieszkalnym, w 

budynku zamieszkania zbiorowego, z wyjątkiem: hotelu, 

motelu, pensjonatu, domu wypoczynkowego, domu 

wycieczkowego, schroniska młodzieżowego i schroniska, 

nie może być mniejsza niż:



1) dla samochodów osobowych:

a) 7 m – w przypadku parkingu do 10 4

stanowisk postojowych włącznie,

b) 10 m – w przypadku parkingu od 11 5 do 60 

stanowisk postojowych włącznie,

c) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 60

większej liczby stanowisk postojowych z 

uwzględnieniem § 276 ust. 1;



2) dla samochodów innych niż samochody 

osobowe:

a) 10 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk 

postojowych włącznie,

b) 20 m – w przypadku parkingu powyżej 4 

stanowisk postojowych.



2. Stanowiska postojowe, w tym również zadaszone, oraz 

otwarte garaże wielopoziomowe należy sytuować na

działce budowlanej w odległości od granicy tej działki nie 

mniejszej niż:

1) dla samochodów osobowych:

a) 3 m – w przypadku parkingu do 10 4 stanowisk 

postojowych włącznie,

b) 6 m – w przypadku parkingu od 11 5 do 60 stanowisk 

postojowych włącznie,

c) 16 m – w przypadku parkingu powyżej 60 stanowisk 

postojowych większej liczby stanowisk;



2) dla samochodów innych niż samochody 

osobowe:

a) 6 m – w przypadku parkingu do 4 stanowisk 

postojowych włącznie,

b) 16 m – w przypadku parkingu powyżej 4 

stanowisk postojowych.



5. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 

1 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku 

parkingów niezadaszonych składających się z 

jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla 

samochodów osobowych przypadających

na jeden lokal mieszkalny w budynku 

mieszkalnym jednorodzinnym, zlokalizowanych 

przy tym budynku.



6. Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 

2 pkt 1 lit. a, nie jest wymagane w przypadku 

niezadaszonych parkingów składających się z 

jednego albo dwóch stanowisk postojowych dla 

samochodów osobowych w zabudowie 

jednorodzinnej oraz w zabudowie zagrodowej, 

jeżeli stykają się one z niezadaszonymi 

parkingami dla samochodów osobowych na 

sąsiedniej działce.



7. Zachowanie odległości, o których mowa w 

ust. 2, nie jest wymagane w przypadku, gdy 

sąsiednia działka jest działką drogową.



§ 20. Stanowiska postojowe dla samochodów 

osobowych, z których korzystają wyłącznie 

osoby niepełnosprawne, mogą być zbliżone bez 

żadnych ograniczeń do okien innych budynków. 

Miejsca te wymagają odpowiedniego 

oznakowania.



§ 21. 1. Stanowiska postojowe dla samochodów 

osobowych powinny mieć wymiary wynoszące co 

najmniej:

1) szerokość 2,5 2,3 m i długość 5 m – w przypadku 

samochodów osobowych;

2) szerokość 3,6 m i długość 5 m – w przypadku 

samochodów osobowych użytkowanych przez osoby 

niepełnosprawne;

3) szerokość 3,5 m i długość 8 m – w przypadku 

samochodów ciężarowych;

4) szerokość 4 m i długość 10 m – w przypadku 

autobusów.



2. W przypadku usytuowania wzdłuż jezdni stanowiska 

postojowe dla samochodów powinny mieć wymiary 

wynoszące co najmniej:

1) szerokość 3,6 m, z możliwością ograniczenia do 2,5 2,3

m – w przypadku zapewnienia możliwości korzystania z 

przylegającego dojścia lub ciągu pieszo-jezdnego, i 

długość 6 m – w przypadku samochodów osobowych;

2) szerokość 3,6 m i długość 6 m – w przypadku 

samochodów osobowych użytkowanych przez osoby 

niepełnosprawne;

3) szerokość 3 m i długość 15 m – w przypadku 

samochodów ciężarowych;

4) szerokość 3 m i długość 19 m – w przypadku 

autobusów.



4. Stanowiska przeznaczone do mycia i 

niezawodowego przeglądu samochodów na 

parkingach w zgrupowaniach miejsc postojowych

powinny mieć doprowadzenie wody oraz twardą 

nawierzchnię ze spadkami zapewniającymi spływ 

wody do wpustów kanalizacyjnych z osadnikami 

błota i łapaczami oleju.



§ 23 otrzymuje brzmienie:

„§ 23. 1. Odległość miejsc do gromadzenia odpadów 

stałych, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1, 3 i 4, 

powinna wynosić co najmniej:

1) 10 m – od okien i drzwi do budynków z 

pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi;

2) 3 m – od granicy działki budowlanej;

3) 10 m – od placu zabaw dla dzieci, boisk dla dzieci i 

młodzieży oraz miejsc rekreacyjnych, o których mowa w 

§ 40.



4. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji 

indywidualnej odległości, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

i 2, nie określa się.

Tekst dotychczasowy

3. W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji 

indywidualnej dopuszcza się zmniejszenie odległości 

określonych w ust. 1 od okien i drzwi do 3 m, od granicy 

działki do 2 m, a także sytuowanie zadaszonych osłon lub 

pomieszczeń na granicy działek, jeżeli stykają się one z 

podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej bądź też przy 

linii rozgraniczającej od strony ulicy.



w § 28 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W przypadku budynków niskich lub 

budynków, dla których nie ma możliwości 

przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub 

ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzenie 

wód opadowych na własny teren nieutwardzony, 

do dołów chłonnych lub do zbiorników 

retencyjnych.”;



§ 34 otrzymuje brzmienie:

„§ 34. 1. Zbiorniki na nieczystości ciekłe mogą 

być sytuowane tylko na działkach budowlanych 

niemających możliwości przyłączenia 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 zalewanie wodami opadowymi.



2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do zbiorników na 

nieczystości 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).”



Art. 40. 1. Zabrania się:

3)lokalizowania na obszarach szczególnego zagrożenia 
powodzią nowych przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko, gromadzenia ścieków, 
odchodów zwierzęcych, środków  chemicznych, a także 
innych materiałów, które mogą zanieczyścić wody, 
prowadzenia odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, w 
tym w szczególności ich składowania;

3. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej 
może, w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla 
ochrony jakości wód, jeżeli nie  spowoduje to 
zagrożenia dla jakości wód w przypadku wystąpienia 
powodzi.



Art. 77. 1. Zakazuje się:
3) na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią:

a)gromadzenia ścieków, odchodów zwierzęcych, środków 
chemicznych, a także innych substancji lub materiałów, 
które mogą zanieczyścić wody, prowadzenia odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów, w szczególności ich 
składowania,
b) lokalizowania nowych cmentarzy;

3. Jeżeli nie spowoduje to zagrożenia dla jakości wód 
w przypadku wystąpienia powodzi, właściwy organ Wód 
Polskich może, 
w drodze decyzji, zwolnić od zakazu, o którym mowa w 
ust. 1 pkt 3, określając warunki niezbędne dla ochrony 
jakości wód.



w § 55:

„4. W istniejącym budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym niewyposażonym w dźwigi, na 

którego budowę została wydana decyzja o 

pozwoleniu na budowę przed dniem 1 kwietnia 

1995 r., na poddaszu usytuowanym 

bezpośrednio nad 4 kondygnacją nadziemną, 

dopuszcza się zmianę sposobu użytkowania 

pomieszczeń na mieszkania.”



§ 73 otrzymuje brzmienie:

„§ 73. 1. W pomieszczeniach przeznaczonych na stały 

pobyt ludzi poziom podłogi powinien znajdować się 

powyżej lub być równy poziomowi terenu przy 

budynku.

2. Dopuszcza się usytuowanie pomieszczeń 

produkcyjnych, handlowych, usługowych, 

gastronomicznych lub obsługi pasażerów, określonych 

w ust. 1, poniżej poziomu terenu przy budynku pod 

warunkiem uzyskania zgody państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w 

przypadku pomieszczeń stałej pracy w rozumieniu 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w 

porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem 

pracy.”



§ 73. 1. W pomieszczeniu mieszkalnym poziom podłogi 

od strony ściany z otworami okiennymi i drzwiowymi 

nie powinien znajdować się poniżej poziomu terenu przy 

budynku.

2. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi w 

budynku zakładu opieki zdrowotnej, opieki społecznej, 

oświaty, wychowania i nauki poziom podłogi powinien 

znajdować się co najmniej 0,3 m powyżej terenu 

urządzonego przy budynku.

3. W pomieszczeniu produkcyjnym i usługowym poziom 

podłogi może znajdować się na poziomie terenu 

urządzonego przy budynku. Obniżenie poziomu podłogi 

poniżej terenu wymaga uzyskania zgody państwowego 

wojewódzkiego inspektora sanitarnego wydanej w 

porozumieniu z właściwym okręgowym inspektorem pracy.



uchyla się § 80

§ 80. 1. Kubatura pomieszczenia łazienki z wentylacją 

grawitacyjną powinna wynosić co najmniej:

1) 8 m3 – przy zastosowaniu w tym pomieszczeniu 

urządzenia gazowego, o którym mowa w § 172 ust. 3 pkt 1;

2) 6,5 m3 – przy doprowadzeniu centralnej ciepłej wody lub 

zastosowaniu elektrycznego urządzenia do ogrzewania wody 

bądź urządzenia gazowego, o którym mowa w § 172 ust. 3 

pkt 2, a także gdy urządzenie gazowe znajduje się poza tym 

pomieszczeniem.

2. Dopuszcza się zmniejszenie kubatury, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, jednakże nie poniżej 5,5 m3, jeżeli 

pomieszczenie łazienki jest wyposażone co najmniej w 

wentylację mechaniczną wywiewną.



w § 84 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Ustępów ogólnodostępnych, o których mowa 

w ust. 1, nie urządza się w budynku obsługi 

bankowej, handlu lub usług o powierzchni 

użytkowej do 100 m2 włącznie.”



w § 85:

a) w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) miski ustępowe umieszczone w oddzielnych 

kabinach o szerokości co najmniej 1 m i długości 

1,10 m, ze ściankami i drzwiami o wysokości co 

najmniej 2 m z prześwitem nad podłogą 0,15 m; 

w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach 

oraz innych formach opieki przedszkolnej 

dopuszcza się stosowanie ścianek i drzwi o 

wysokości nie mniejszej niż 1,5 m oddzielenia nie 

wymagają ustepy dla dzieci w żłobkach i 

przedszkolach;”



ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedsionków, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

nie wymagają ustępy przy salach zajęć w 

żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, 

innych formach opieki przedszkolnej oraz przy 

pokojach dla chorych w szpitalach.



po § 85 dodaje się § 85a w brzmieniu:

„§ 85a. 1. W budynkach: gastronomii, handlu lub 

usług o powierzchni użytkowej powyżej 1000 m2, 

a także stacji paliw o powierzchni użytkowej 

powyżej 100 m2 powinno znajdować się 

wydzielone pomieszczenie dostosowane do

karmienia i przewijania dzieci.



2. Pomieszczenie do karmienia i przewijania 

dzieci powinno być wyposażone w umywalkę 

oraz wentylację spełniającą wymagania 

przepisów rozporządzenia.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do stacji paliw 

zlokalizowanych na terenach zamkniętych.



w § 92:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mieszkanie, oprócz pomieszczeń 

mieszkalnych, powinno mieć kuchnię lub wnękę 

kuchenną aneks kuchenny, łazienkę, ustęp 

wydzielony lub miskę ustępową w łazience, 

przestrzeń składowania, miejsce umożliwiające 

zainstalowanie automatycznej pralki domowej

oraz przestrzeń komunikacji wewnętrznej.”,



b) uchyla się ust. 2,

2. Kuchnia i wnęka kuchenna powinny być wyposażone w 

trzon kuchenny, zlewozmywak lub zlew oraz mieć układ 

przestrzenny, umożliwiający zainstalowanie chłodziarki i 

urządzenie miejsca pracy.

c) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W budynku mieszkalnym wielorodzinnym w 

łazienkach powinno być możliwe zainstalowanie wanny 

lub kabiny natryskowej, umywalki, miski ustępowej 

(jeżeli nie ma ustępu wydzielonego) automatycznej pralki 

domowej a także usytuowanie pojemnika na brudną 

bieliznę.



§ 93 otrzymuje brzmienie:

„§ 93. 1. Pomieszczenie mieszkalne, kuchnia oraz aneks 

kuchenny powinny mieć bezpośrednie oświetlenie 

światłem dziennym.

2. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się 

stosowanie kuchni bez okien lub wnękę kuchenną aneksu 

kuchennego połączonego z przedpokojem pod 

warunkiem zastosowania co najmniej wentylacji:

1) grawitacyjnej – w przypadku kuchni elektrycznej;

2) mechanicznej wywiewnej – w przypadku kuchni 

gazowej.



3. W mieszkaniu jednopokojowym dopuszcza się 

stosowanie aneksu kuchennego połączonego z 

pokojem pod warunkiem zastosowania w tym 

aneksie wentylacji i kuchni elektrycznej.

4. W mieszkaniu wielopokojowym dopuszcza się 

stosowanie aneksu kuchennego w pokoju 

przeznaczonym na pobyt dzienny pod warunkiem 

zastosowania w tym aneksie wentylacji.

5. W przypadku zastosowania okapu kuchennego 

w kuchni lub w aneksie kuchennym, należy 

zapewnić podłączenie tego okapu do odrębnego 

przewodu kominowego.



§ 94 otrzymuje brzmienie:

„§ 94. Mieszkanie powinno mieć powierzchnię użytkową 

nie mniejszą niż 25 m2.

§ 94. 1. W budynku wielorodzinnym szerokość w świetle 

ścian pomieszczeń powinna wynosić co najmniej:

1) pokoju sypialnego przewidzianego dla jednej osoby -

2,2 m;

2) pokoju sypialnego przewidzianego dla dwóch osób -

2,7 m;

3) kuchni w mieszkaniu jednopokojowym - 1,8 m;

4) kuchni w mieszkaniu wielopokojowym - 2,4 m.

2. W mieszkaniu co najmniej jeden pokój powinien mieć 

powierzchnię nie mniejszą niż 16 m2.



w § 150:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w 

mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do 

kuchni lub aneksu kuchennego wnęki kuchennej

oraz do pomieszczeń higienicznosanitarnych.



ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W pomieszczeniach, które należy chronić 

przed wpływem zanieczyszczeń lub uciążliwych 

zapachów z pomieszczeń sąsiadujących i z 

otoczenia zewnętrznego, należy stosować 

wentylację mechaniczną nadciśnieniową.”




