
W ŚWIETLE PRAWA BUDOWLANEGO



USTAWAUSTAWAUSTAWAUSTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlanePrawo budowlanePrawo budowlanePrawo budowlane
(tekst ujednolicony)

Rozdział 1. Przepisy ogólne



Art.Art.Art.Art. 3.3.3.3.

Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) obiekcie budowlanym obiekcie budowlanym obiekcie budowlanym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć:

a)  budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-uŜytkową wraz 
z instalacjami i urządzeniami,z instalacjami i urządzeniami,

c) obiekt małej architektury,

2) budynkubudynkubudynkubudynku - naleŜy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, 
który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach,



2a)2a)2a)2a) budynku mieszkalnym jednorodzinnym budynku mieszkalnym jednorodzinnym budynku mieszkalnym jednorodzinnym budynku mieszkalnym jednorodzinnym 

---- naleŜy przez to rozumieć 

budynek wolno stojący albo 

budynek w zabudowie bliźniaczej, 

szeregowej lub 

grupowej, grupowej, 

słuŜący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, 

w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niŜ dwóch 
lokali mieszkalnych albo 

jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uŜytkowego 
o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni 
całkowitej budynku



3) budowlibudowlibudowlibudowli - naleŜy przez to rozumieć 
kaŜdy obiekt budowlany nie będący budynkiem nie będący budynkiem nie będący budynkiem nie będący budynkiem lub obiektem małej obiektem małej obiektem małej obiektem małej 
architekturyarchitekturyarchitekturyarchitektury, jak: 

lotniska, 
drogi,
linie kolejowe, 
mosty, estakady, 
tunele, 
sieci techniczne, 
wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia 
techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, 
nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, 
sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, 
cmentarze,
pomniki, a takŜe 
części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 
przemysłowych i innych urządzeń) oraz 
fundamenty pod maszyny i 
urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części 
przedmiotów składających się na całość uŜytkową,



4)obiekcie małej architektury obiekcie małej architektury obiekcie małej architektury obiekcie małej architektury - naleŜy przez to rozumieć niewielkie 
obiekty, a w szczególności:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyŜe przydroŜne, figury,

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uŜytkowe słuŜące rekreacji codziennej i utrzymaniu 
porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki,

5) tymczasowym obiekcie budowlanym tymczasowym obiekcie budowlanym tymczasowym obiekcie budowlanym tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć 5) tymczasowym obiekcie budowlanym tymczasowym obiekcie budowlanym tymczasowym obiekcie budowlanym tymczasowym obiekcie budowlanym - naleŜy przez to rozumieć 

obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uŜytkowania w 
okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a takŜe 

obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaŜy ulicznej i 
wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, 
urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe,



6) budowie 6) budowie 6) budowie 6) budowie –––– naleŜy przez to rozumieć wykonywanie obiektu 
budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę, 
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego,

7) robotach budowlanych 7) robotach budowlanych 7) robotach budowlanych 7) robotach budowlanych –––– naleŜy przez to rozumieć budowę, 
a takŜe prace polegające na   przebudowie, montaŜu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

8) 8) 8) 8) ) remoncie remoncie remoncie remoncie - naleŜy przez to rozumieć wykonywanie 
w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieŜącej konserwacji, przy czym dopuszcza 
się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto się stosowanie wyrobów budowlanych innych niŜ uŜyto 
w stanie pierwotnym,

9) urządzeniach budowlanych 9) urządzeniach budowlanych 9) urządzeniach budowlanych 9) urządzeniach budowlanych –––– naleŜy przez to rozumieć 
urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, 
zapewniające moŜliwość uŜytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w 
tym słuŜące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a takŜe 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki,



10)  terenie budowy terenie budowy terenie budowy terenie budowy - naleŜy przez to rozumieć przestrzeń, 
w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy,

11) prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane -
naleŜy przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, uŜytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, 
przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych,

12)12)12)12) pozwoleniu na budowę pozwoleniu na budowę pozwoleniu na budowę pozwoleniu na budowę - naleŜy przez to rozumieć decyzję 
administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa 
obiektu budowlanego,

13)13)13)13) dokumentacji budowy dokumentacji budowy dokumentacji budowy dokumentacji budowy - naleŜy przez to rozumieć pozwolenie 
na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy słuŜące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i ksiąŜkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 
metodą montaŜu - takŜe dziennik montaŜu,



14) dokumentacji powykonawczej dokumentacji powykonawczej dokumentacji powykonawczej dokumentacji powykonawczej - naleŜy przez 
to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót 
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

15) terenie zamkniętym terenie zamkniętym terenie zamkniętym terenie zamkniętym – naleŜy przez to rozumieć teren 
zamknięty, o którym mowa w przepisach Prawa geodezyjnego 
i kartograficznego,

16) (uchylony)16) (uchylony)

17) właściwym organie właściwym organie właściwym organie właściwym organie - naleŜy przez to rozumieć organy 
administracji architektoniczno-budowlanej 
i nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości, 
określonej w rozdziale 8,



18) (uchylony)

19) organie samorządu zawodowego - naleŜy przez 
to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 
2000r. o samorządach zawodowych architektów, inŜynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 
z późniejszymi zm.),

20) obszarze oddziaływania obiektu 20) obszarze oddziaływania obiektu 20) obszarze oddziaływania obiektu 20) obszarze oddziaływania obiektu – naleŜy przez 
to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu 
budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, 
wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 
w zagospodarowaniu tego terenu,

21) (uchylony)



ROZPORZĄDZENIEROZPORZĄDZENIEROZPORZĄDZENIEROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURYMINISTRA INFRASTRUKTURYMINISTRA INFRASTRUKTURYMINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim w sprawie warunków technicznych, jakim w sprawie warunków technicznych, jakim w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich powinny odpowiadać budynki i ich powinny odpowiadać budynki i ich powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie.usytuowanie.usytuowanie.usytuowanie.
(Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póz. zm. z dnia 15 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póz. zm. z dnia 15 
czerwca 2002 r.)

tekst jednolity - aktualizacja z dn.27.05.2004 



§§§§ 3.3.3.3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zabudowie śródmiejskiej zabudowie śródmiejskiej zabudowie śródmiejskiej zabudowie śródmiejskiej - naleŜy przez to rozumieć 
zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze funkcjonalnego 
śródmieścia, który to obszar stanowi faktyczne lub przewidywane 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego centrum 
miasta lub dzielnicy miasta,

2) zabudowie jednorodzinnej zabudowie jednorodzinnej zabudowie jednorodzinnej zabudowie jednorodzinnej - naleŜy przez to rozumieć jeden 
budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, 
wraz z budynkami garaŜowymi i gospodarczymi,wraz z budynkami garaŜowymi i gospodarczymi,

3) zabudowie zagrodowej zabudowie zagrodowej zabudowie zagrodowej zabudowie zagrodowej - naleŜy przez to rozumieć w 
szczególności budynki mieszkalne, budynki gospodarcze lub 
inwentarskie w rodzinnych gospodarstwach rolnych, hodowlanych 
lub ogrodniczych oraz w gospodarstwach leśnych,

4) budynku mieszkalnym budynku mieszkalnym budynku mieszkalnym budynku mieszkalnym - naleŜy przez to rozumieć: 
a) budynek mieszkalny wielorodzinny,
b) budynek mieszkalny jednorodzinny,



5) budynku zamieszkania zbiorowego budynku zamieszkania zbiorowego budynku zamieszkania zbiorowego budynku zamieszkania zbiorowego - naleŜy przez to 
rozumieć budynek przeznaczony do okresowego pobytu 
ludzi, w szczególności hotel, motel, pensjonat, dom 
wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieŜowe, 
schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, 
budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu 
śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a 
takŜe budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom takŜe budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom 
dziecka, dom rencistów i dom zakonny,



6) budynku uŜyteczności publicznej budynku uŜyteczności publicznej budynku uŜyteczności publicznej budynku uŜyteczności publicznej - naleŜy przez to rozumieć 
budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 
wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, 
szkolnictwa wyŜszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki społecznej 
i socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, 
sportu, obsługi pasaŜerów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, świadczenia usług 
pocztowych lub telekomunikacyjnych oraz inny ogólnodostępny 
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji, w tym 
takŜe budynek biurowy i socjalny,

7) budynku rekreacji indywidualnej budynku rekreacji indywidualnej budynku rekreacji indywidualnej budynku rekreacji indywidualnej - naleŜy przez to rozumieć 
budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku,



8) budynku gospodarczym budynku gospodarczym budynku gospodarczym budynku gospodarczym - naleŜy przez to rozumieć budynek 
przeznaczony do 
niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do 
przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych 
słuŜących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku 
zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, 
a takŜe ich otoczenia,
a w zabudowie zagrodowej przeznaczony równieŜ a w zabudowie zagrodowej przeznaczony równieŜ 
do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu 
oraz płodów rolnych,



9) mieszkaniu mieszkaniu mieszkaniu mieszkaniu - naleŜy przez to rozumieć zespół 
pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych, mający 
odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami 
budowlanymi, umoŜliwiający stały pobyt ludzi i 
prowadzenie samodzielnego gospodarstwa 
domowego,

10) pomieszczeniu mieszkalnym pomieszczeniu mieszkalnym pomieszczeniu mieszkalnym pomieszczeniu mieszkalnym - naleŜy przez to 
rozumieć pokoje w mieszkaniu, a takŜe sypialnie i 
pomieszczenia do dziennego pobytu ludzi w budynku 
zamieszkania zbiorowego,

11) pomieszczeniu pomocniczym pomieszczeniu pomocniczym pomieszczeniu pomocniczym pomieszczeniu pomocniczym - naleŜy przez to 
rozumieć pomieszczenie znajdujące się w obrębie 
mieszkania lub lokalu uŜytkowego słuŜące do celów 
komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, 
przygotowywania posiłków, z wyjątkiem kuchni 
zakładów Ŝywienia zbiorowego, a takŜe do 
przechowywania ubrań, przedmiotów oraz Ŝywności,



12) pomieszczeniu technicznym pomieszczeniu technicznym pomieszczeniu technicznym pomieszczeniu technicznym - naleŜy przez 
to rozumieć pomieszczenie przeznaczone 
dla urządzeń słuŜących do funkcjonowania i obsługi 
technicznej budynku,

13) pomieszczeniu gospodarczym pomieszczeniu gospodarczym pomieszczeniu gospodarczym pomieszczeniu gospodarczym - naleŜy przez 
to rozumieć pomieszczenie znajdujące się poza 
mieszkaniem lub lokalem uŜytkowym, słuŜące 
do przechowywania przedmiotów lub produktów 
Ŝywnościowych uŜytkowników budynku, materiałów Ŝywnościowych uŜytkowników budynku, materiałów 
lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a takŜe 
opału lub odpadów stałych,

14) lokalu uŜytkowym lokalu uŜytkowym lokalu uŜytkowym lokalu uŜytkowym - naleŜy przez to rozumieć 
jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, 
wydzielone stałymi przegrodami budowlanymi, 
niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem 
technicznym albo pomieszczeniem gospodarczym,



15) poziomie terenu poziomie terenu poziomie terenu poziomie terenu - naleŜy przez to rozumieć 
poziom projektowanego lub urządzonego terenu 
przed wejściem głównym do budynku niebędącym 
wejściem wyłącznie do pomieszczeń gospodarczych 
lub pomieszczeń technicznych,

16) kondygnacjikondygnacjikondygnacjikondygnacji - naleŜy przez to rozumieć poziomą 
nadziemną lub podziemną część budynku, zawartą 
między górną powierzchnią stropu lub warstwy 
wyrównawczej na gruncie a górną powierzchnią 
stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą 
częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami 
stropu lub stropodachu znajdującego się nad tą 
częścią, w tym poddasze z pomieszczeniami 
przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część 
budynku stanowiącą przestrzeń na urządzenia 
techniczne, mającą wysokość w świetle nie mniej niŜ 
2,0 m, z wyjątkiem nadbudówek ponad dachem, 
takich jak maszynownia dźwigu, centrala 
wentylacyjna, klimatyzacyjna lub kotłownia gazowa



17) kondygnacji nadziemnej kondygnacji nadziemnej kondygnacji nadziemnej kondygnacji nadziemnej - naleŜy przez to rozumieć 
kondygnację, której górna powierzchnia stropu lub warstwy 
wyrównawczej podłogi na gruncie znajduje się w poziomie 
lub powyŜej poziomu projektowanego lub urządzonego 
terenu, a takŜe kaŜdą sytuowaną nad nią kondygnację,

18) kondygnacji podziemnej kondygnacji podziemnej kondygnacji podziemnej kondygnacji podziemnej - naleŜy przez to rozumieć 
kondygnację, której więcej niŜ połowa wysokości w świetle, kondygnację, której więcej niŜ połowa wysokości w świetle, 
ze wszystkich stron budynku, znajduje się poniŜej poziomu 
przylegającego do niego, projektowanego lub urządzonego 
terenu, a takŜe kaŜdą sytuowaną pod nią kondygnację,



19) antresoliantresoliantresoliantresoli - naleŜy przez to rozumieć górną część 
kondygnacji lub pomieszczenia znajdującą się nad 
przedzielającym je stropem pośrednim o powierzchni 
mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub 
pomieszczenia, niezamkniętą przegrodami 
budowlanymi od strony wnętrza, z którego jest 
wydzielona,

20) sutereniesutereniesutereniesuterenie - naleŜy przez to rozumieć kondygnację 
budynku lub jej część zawierającą pomieszczenia, 
w której poziom podłogi w części lub całości znajduje 
się poniŜej poziomu projektowanego lub urządzonego się poniŜej poziomu projektowanego lub urządzonego 
terenu, lecz co najmniej od strony jednej ściany z 
oknami poziom podłogi znajduje się nie więcej niŜ 0,9 
m poniŜej poziomu terenu przylegającego do tej strony 
budynku,

21) piwnicypiwnicypiwnicypiwnicy - naleŜy przez to rozumieć kondygnację 
podziemną lub najniŜszą nadziemną bądź ich część, 
w których poziom podłogi co najmniej z jednej strony 
budynku znajduje się poniŜej poziomu terenu,



22) powierzchni terenu biologicznie czynnej powierzchni terenu biologicznie czynnej powierzchni terenu biologicznie czynnej powierzchni terenu biologicznie czynnej - naleŜy 
przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę 
powierzchniową na terenie działki budowlanej, 
a takŜe 50 % sumy powierzchni tarasów i 
stropodachów o powierzchni nie mniejszej niŜ 10 m2

urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na 
podłoŜu zapewniającym im naturalną wegetację,

23) powierzchni wewnętrznej budynku powierzchni wewnętrznej budynku powierzchni wewnętrznej budynku powierzchni wewnętrznej budynku - naleŜy przez 
to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 

23) powierzchni wewnętrznej budynku powierzchni wewnętrznej budynku powierzchni wewnętrznej budynku powierzchni wewnętrznej budynku - naleŜy przez 
to rozumieć sumę powierzchni wszystkich 
kondygnacji budynku, mierzoną po wewnętrznym 
obrysie przegród zewnętrznych budynku w poziomie 
podłogi, bez pomniejszenia o powierzchnię przekroju 
poziomego konstrukcji i przegród wewnętrznych, 
jeŜeli występują one na tych kondygnacjach, a takŜe 
z powiększeniem o powierzchnię antresoli, 



24) kubaturze brutto budynku kubaturze brutto budynku kubaturze brutto budynku kubaturze brutto budynku - naleŜy przez to rozumieć 
sumę kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiącą 
iloczyn powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym 
obrysie przegród zewnętrznych i wysokości kondygnacji 
brutto, albo między podłogą na stropie lub warstwą 
wyrównawczą na gruncie a górną powierzchnią podłogi 
bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad 
najwyŜszą kondygnacją, przy czym do kubatury brutto 
budynku: 

a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów 
bramowych, poddaszy nieuŜytkowych oraz przekrytych 

a) wlicza się kubaturę przejść, prześwitów i przejazdów 
bramowych, poddaszy nieuŜytkowych oraz przekrytych 
części zewnętrznych budynku, takich jak: loggie, 
podcienia, ganki, kruŜganki, werandy, a takŜe kubaturę 
balkonów i tarasów, obliczaną do wysokości balustrady,
b) nie wlicza się kubatury ław i stóp fundamentowych, 
kanałów i studzienek instalacyjnych, studzienek przy 
oknach piwnicznych, zewnętrznych schodów, ramp i 
pochylni, gzymsów, daszków i osłon oraz kominów i attyk 
ponad płaszczyzną dachu.



§§§§ 4.4.4.4. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt Pomieszczenia przeznaczone na pobyt Pomieszczenia przeznaczone na pobyt Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielą się na:

1) pomieszczenia przeznaczone na stały pobyt ludzina stały pobyt ludzina stały pobyt ludzina stały pobyt ludzi, 
w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby 
trwa dłuŜej niŜ 4 godziny,

2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, 2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, 
w których przebywanie tych samych osób w ciągu doby 
trwa od 2 do 4 godzin włącznie. 



§§§§ 5.5.5.5. 1. Nie uwaŜa się za przeznaczone na pobyt ludzi Nie uwaŜa się za przeznaczone na pobyt ludzi Nie uwaŜa się za przeznaczone na pobyt ludzi Nie uwaŜa się za przeznaczone na pobyt ludzi 
pomieszczeńpomieszczeńpomieszczeńpomieszczeń, w których:

1) łączny czas przebywania tych samych osób jest krótszy niŜ 

2 godziny w ciągu doby, a wykonywane czynności mają 
charakter dorywczy bądź teŜ praca polega na krótkotrwałym 
przebywaniu związanym z dozorem oraz konserwacją maszyn 
i urządzeń lub utrzymaniem czystości i porządku,

2) mają miejsce procesy technologiczne niepozwalające na 
zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich 
obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony 
zapewnienie warunków przebywania osób stanowiących ich 
obsługę, bez zastosowania indywidualnych urządzeń ochrony 
osobistej i zachowania specjalnego reŜimu organizacji pracy,

3) jest prowadzona hodowla roślin lub zwierząt, 
niezaleŜnie od czasu przebywania w nich osób zajmujących 
się obsługą.

2. Przepis ust. 1 nie narusza przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 



§§§§ 6.6.6.6. Wysokość budynku mierzy się od poziomu terenu przy 
najniŜej połoŜonym wejściu do budynku lub jego części 
pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku do górnej 
płaszczyzny stropu bądź najwyŜej połoŜonej krawędzi 
stropodachu nad najwyŜszą kondygnacją uŜytkową, łącznie z 
grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do 
najwyŜej połoŜonej górnej powierzchni innego przekrycia. najwyŜej połoŜonej górnej powierzchni innego przekrycia. 



§ 7. (uchylony). 

§ 8.... W celu określenia wymagań technicznych i uŜytkowych 
wprowadza się następujący podział budynków na grupy 
wysokości:

1) niskie (N) niskie (N) niskie (N) niskie (N) - do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub 
mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych 
włącznie,

2) średniowysokie (SW) średniowysokie (SW) średniowysokie (SW) średniowysokie (SW) - ponad 12 m do 25 m włącznie nad 
poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 
kondygnacji nadziemnych włącznie,

3) wysokie (W) wysokie (W) wysokie (W) wysokie (W) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad 
poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości 
ponad 9 do 18 kondygnacji nadziemnych włącznie,

4) wysokościowe (WW) wysokościowe (WW) wysokościowe (WW) wysokościowe (WW) - powyŜej 55 m nad poziomem terenu. 



§ 9. 1. Wymagane w rozporządzeniu wymiary w świetle 
naleŜy rozumieć jako uzyskane po wykończeniu 
powierzchni elementów budynku, a w odniesieniu 
do wymiarów otworów okiennych i drzwiowych jako 
wymiary w świetle ościeŜnicy.

2. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie moŜe 
pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle 
ościeŜnicy.

3. Określone w rozporządzeniu odległości między 
budynkami i terenowymi urządzeniami budowlanymi 
3. Określone w rozporządzeniu odległości między 
budynkami i terenowymi urządzeniami budowlanymi 
mierzy się w miejscu najmniejszego oddalenia, przy 
czym dopuszcza się przyjmowanie wymiarów bez 
uwzględnienia grubości tynków i okładzin 
zewnętrznych.

4. Wykaz Polskich Norm przywołanych w 
rozporządzeniu określa załącznik nr 1 do 
rozporządzenia. 


