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ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 

z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pi<t 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, 
poz. 1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. 
Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, 
Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800 
oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzqdza si?, co nast^pu-
je: 

DZIAL i 

Przepisy ogolne 

§ 1. Rozporzqdzenie ustala warunki techniczne, ja-
i<im powinny odpowiadac budynki i zwiqzane z nimi 
urzqdzenia, ich usytuowanie na dziatce budowlanej 
oraz zagospodarowanie dziatek przeznaczonych pod 
zabudowg, zapewniajgce spetnienie wymagan art. 5 i 6 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. 

§ 2 . 1 . Przepisy rozporzqdzenia stosuje si? przy pro-
jektowaniu i budowie, w tym takze odbudowie, rozbu-
dowie, nadbudowie, przebudowie oraz przy zmianie 
sposobu uzytkowania budynkow oraz budowli nad-
ziemnych i podziennnych spetniajqcych funkcje uzytko-
we budynkow, a takze do zwiazanych z nimi urzgdzeri 
budowlanych, z zastrzezeniem § 207 ust. 2. 

2. Przy nadbudowie, przebudowie i zmianie sposo
bu uzytkowania budynkow istniejqcych lub ich cz?sci 
wymagania, o ktorych mowa w § 1, mog^ bye spetnio-
ne w sposob inny niz podany w rozporzadzeniu, sto-
sownie do wskazah ekspertyzy technicznej wtasciwej 
jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy 
budowlanego oraz do spraw zabezpieczeii przeciwpo-

zarowych, uzgodnionych z wtasciwym komendantem 
wojewodzkim Paristwowej Strazy Pozarnej lub pari-
s twowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, od-
powiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

3. DIa budynkow na terenach zamknigtych uzgod-
nienia, o ktorych mowa w ust. 2, dokonuje si§ z wtasci-
wymi stuzbami odpowiadajqcymi za bezpieczenstwo 
pozarowe i sanitarne. 

4. DIa budynkow i terenow wpisanych do rejestru 
zabytkow lub obszarow obj^tych ochrona konserwa-
torskq na podstawie ustaleh miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego ekspertyza, o ktorej mo
wa w ust. 2, podlega rowniez uzgodnieniu z wojewodz
kim konserwatorem zabytkow, 

5. Przepisy rozporzqdzenia odnoszqce si? do bu-
dynku o okreslonym przeznaczeniu stosuje si? takze do 
kazdej cz?sci budynku o tym przeznaczeniu, 

6. Do budynkow wielorodzinnych zawierajacych 
dwa mieszkania stosuje s i?, z zastrzezeniem § 217 
ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 2, przepisy rozporzqdzenia od-
noszqce si? do budynkow jednorodzinnych. 

§ 3. Ilekroc w rozporzq_dzeniu jest mowa o: 

1) zabudowie srodmiejskiej — rozumie sie przez to 
zgrupowanie intensywnej zabudowy na obszarze 
funkcjonalnego srodmiescia, ktory to obszar stano-
wi faktyczne lub przewidziane w planie miejsco-
w y m centrum miasta lub dzielnicy miasta. 


