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mrozoodpornych i nieslisktch. 

§ 3 2 1 . W pomieszczeniu przeznaczonym na staly pobyt ludzi temperatura na wewn^trznej 
powierzchni przegrod zewn^trznych powinna speiniac wymagania okreslone w pkt 2.2 zaiqcznika do 
rozporz^dzenia. 

§ 322.1 . Rozwi^zania materialowo-konstrukcyjne zewn^trznych przegrod budynku, warunki 
cieplno-wilgotnosciowe, a takze intensywnosc wymiany powietrza w pomieszczeniach, powinny 
uniemozliwiae powstanie zagrzybienia. 

2. Do budowy naiezy stosowac materialy, wyroby i elementy budowlane odporne lub uodpornione na 
zagrzybienie i inne formy biodegradacji, odpowiednio do stopnia zagrozenia korozj^ biologiczn^. 

3. Przed podj^ciem przebudowy, rozbudowy lub zmiany przeznaczenia budynku, w przypadku 
stwierdzenia wyst^powania zawilgocenia i oznak korozji bioiogicznej, naiezy wykonac ekspertyz^ 
mykologiczn^ i na podstawie jej wynikow - odpowiednie roboty zabezpieczaj^ce. 

Dziat IX 

Ochrona przed hatasem i drganiami 

§ 323. 1. Budynek i urzq^dzenia z nim zwi^zane powinny bye zaprojektowane i wykonane w taki 
spos6b, aby poziom halasu, na ktory b^d^ narazeni uzytkownicy lub ludzie znajduj^cy si? w ich 
sasiedztwie, nie stanowil zagrozenia dIa ich zdrowia, a takze umozliwial im prac?, odpoczynek i sen w 
zadowalaj^^cych warunkach. 

2. Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej 
naiezy chronic przed halasem. 
1) zewn^trznym przenikaj^cym do pomieszczenia spoza budynku, 
2) pochodz^cym od instalacji i urz^dzeii stanowi^cych techniczne wyposazenie budynku, 
3) powietrznym i uderzeniowym, wytwarzanym przez uzytkownikdw innych mieszkah, lokali uzytkowych 

lub pomieszczeri o roznych wymaganiach uzytkowych. 

§ 324. Budynek, w ktorym ze wzgl^du na prowadzon^ w nim dzialalnosc lub sposob eksploatacji 
mog^ powstawac uci^zliwe dIa otoczenia halasy lub drgania, naiezy ksztattowac i zabezpieczac tak, aby 
poziom hatasow i drgari przenikaj^cych z pomieszczeri tego budynku nie przekraczat wartosci 
dopuszczalnych, okreslonych w przepisach odr^bnych dotyczq^cych ochrony srodowiska. 

§ 325. 1. Budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej naiezy sytuowac w 
miejscach najmniej narazonych na wyst^powanie halasu i drgaii, a jezeli one wyst^puja^ i poziomy ich 
przekraczaj^ wartosci dopuszczalne, okreslone w przepisach o ochronie przed halasem i drganiami, 
naiezy stosowac skuteczne zabezpieczenia. 

2. Budynki z pomieszczeniami wymagaj^cymi ochrony przed zewn^trznym hatasem i drganiami 
naiezy chronic przed tymi uci^ziiwosciami poprzez zachowanie odpowiednich odlegtosci od ich zrodet, 
usytuowanie i uksztattowanie budynku, stosowanie elementow amortyzujq^cych drgania oraz osianiaj^cych 
i ekranuj^cych przed hatasem, a takze racjonalne rozmieszczenie pomieszczeh w budynku i zapewnienie 
wymaganej izolacyjnosci przegrod zewn^trznych. 

§ 326. 1. Poziom haJasu oraz drgah przenikaj^cych do pomieszczeh w budynkach mieszkalnych, 
zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej, z wylqczeniem budynkow, dIa ktorych jest konieczne 
spetnienie szczegolnych wymagah ochrony przed hatasem, nie moze przekraczac wartosci 
dopuszczalnych, okreslonych w Polskich Normach dotyczacych ochrony przed hatasem pomieszczeh w 
budynkach oraz oceny wptywu drgah na ludzi w budynkach. 

2. W budynkach, o ktorych mowa w ust. 1, przegrody zewn^trzne i wewn^trzne, a takze elementy 
budowlane powinny miec izolacyjnosc akustyczn^; 
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