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Stanowisko z dnia 22.11.2020 r. 
 

w sprawie lokalizacji budynków względem lasu 
 

 
Podstawa prawna: 
[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019.1065 z późniejszymi zmianami Dz.U. 20.1608 z 16.09.2020 r. 

§ 12. ust. 9. Odległości podziemnej części budynku, a także budowli podziemnej spełniającej funkcje użytkowe budynku, 
znajdujących się całkowicie poniżej poziomu otaczającego terenu, od granicy działki budowlanej nie ustala się. 

§ 213. Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz dotyczące klas odporności 
ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 
ust. 8a, nie dotyczą budynków: 

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie: 

a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem § 217 ust. 2, 

b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych; 

2) wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie: 

a) o kubaturze brutto do 1500 m³ przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku, 

b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych, 

c) o kubaturze brutto do 1000 m³ przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności usługowej i handlowej, 
także z częścią mieszkalną; 

3) wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2; 

4) inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 m³. 

§ 271. ust. 2. Jeżeli jedna ze ścian zewnętrznych usytuowana od strony sąsiedniego budynku lub przekrycie dachu jednego 
z budynków jest rozprzestrzeniające ogień, wówczas odległość określoną w ust. 1 należy zwiększyć o 50%, a jeżeli dotyczy 
to obu ścian zewnętrznych lub przekrycia dachu obu budynków – o 100%. 

§ 271. ust. 7. Odległość od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do ściany zewnętrznej drugiego budynku może być 
zmniejszona o 25%, w stosunku do określonej w ust. 1–5, jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynku, 
przylegających odpowiednio do tej ściany lub jej części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. 

§ 271 ust. 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 rozprzestrzeniają-cym 
ogień. 

§ 271 ust. 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 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009). 
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Opinia: 
Niniejsze stanowisko Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP w sprawie lokalizacji budynków względem lasu 
zostało opracowane na podstawie wcześniejszych opinii nr ZR 94, ZR 145 i ZR 146 Zespołu Rzeczoznawców przy Radzie 
Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP, oraz publikacji w magazynie Izby Architektów RP zawód: architekt nr 71 
styczeń-luty 2020 r.  
Od momentu wejścia w życie (od dn. 01.01.2018 r.) Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 
14 listopada 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, w którym do § 271 dodano ust. 8a., nieustannie pojawiają się problemy interpretacyjne 
dotyczące lokalizacji budynków względem lasu. Niniejszy dokument analizuje ten przepis i rozpatruje przypadki kiedy 
i jakie odległości należy stosować w tym zakresie.  
 
Przypadki, kiedy granica lasu znajduje się na sąsiedniej działce lub w granicy działki, na której sytuuje się budynek  
 
Z cytowanych powyżej zapisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późn. zm.) w sprawie 
warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [1] wynika, jakie odległości lokalizacji 
budynków względem lasu mogą byś stosowane w poszczególnych przypadkach. Budynki wymienione w § 213, wykonane 
z elementów nie rozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń zagrożonych wybuchem oraz posiadających 
klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z § 212 w przypadkach, kiedy granica lasu znajduje się na 
sąsiedniej działce lub w granicy działki na której sytuuje się budynek, można lokalizować: 

• w odległości 4 m od granicy (konturu) lasu rozumianego jako grunt leśny (Ls) oznaczony na mapie ewidencyjnej – jeżeli 
teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu położony jest na sąsiedniej działce i jest przeznaczony 
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną (rys. 1 i rys. 3); 

• w odległości 4 m od granicy (konturu) lasu położonego na sąsiedniej działce, rozumianego jako grunt leśny (Ls) 
oznaczony na mapie ewidencyjnej, w przypadku braku planu miejscowego – gdy 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. z 2001 poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009). 
(rys. 1 i rys. 3); 

Zgodnie z § 271 ust. 8 najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu rozumianego jako grunt leśny 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 rozprzestrzeniają-cym ogień. 
Dla budynków wymienionych w § 213 (których dotyczy § 271 ust. 8a) - jeśli wszystkie ściany zewnętrzne takich 
projektowanych budynków, znajdujące się od strony lasu wykonane są jako NRO i przekrycie dachu wykonane jest jako 
NRO, odległość ta powinna wynosić min. 12 m, jeśli natomiast przynajmniej jedna ze ścian zewnętrznych projektowanego 
budynku od strony lasu lub przekrycie dachu wykonane są jako rozprzestrzeniające ogień (RO), to odległość ta powinna 
wynosić min. 16 m. (rys. 2, rys. 4); 
Traktowanie użytków leśnych oznaczonych na mapach ewidencyjnych przeznaczonych w planach zagospodarowania 
terenu na cele budowlane jako grunt leśny (Ls) nie znajduje uzasadnienia prawnego. 

 

RYS. 1 I 2. PRZYPADKI, KIEDY GRANICA (KONTUR) LASU ZNAJDUJE SIĘ NA SĄSIEDNIEJ DZIAŁCE 

   

Rys. 1. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu oznaczonego na 
mapie jako las, a nieprzeznaczonego w MPZP pod produkcję leśną 
lub objętego zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. 

Rys. 2. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu leśnego. 
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RYS. 3 I 4. PRZYPADKI, KIEDY GRANICA (KONTUR) LASU ZNAJDUJE SIĘ W GRANICY DZIAŁKI, NA KTÓREJ SYTUUJE 
SIĘ BUDYNEK  

  
Rys. 3. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu oznaczonego na 
mapie jako las, a nieprzeznaczonego w MPZP pod produkcję leśną 
lub objętego zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. 

Rys. 4. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu leśnego. 

 

Przypadki, kiedy granica lasu znajduje się na działce na której sytuuje się budynek  
Budynki wymienione w §213, wykonane z elementów nie rozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń 
zagrożonych wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą niż wymagana zgodnie z §212, w 
przypadkach kiedy granica lasu znajduje się na działce na której sytuuje się budynek, można lokalizować: 

• Bez określenia odległości do granicy (konturu) lasu, położonego na działce, na której sytuuje się budynek pod 
warunkiem, że teren leśny przeznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod 
zabudowę niezwiązaną z produkcją leśną (rys. 5); 

• Bez określenia odległości do granicy (konturu) lasu, rozumianego jako grunt leśny (Ls) oznaczony na mapie 
ewidencyjnej, położonego na działce, na której sytuuje się budynek, w przypadku braku planu miejscowego – 
gdy 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. z 2001 r. poz. 1804) oraz 
art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1945 oraz z 2019 r. poz. 60, 235, 730 i 1009) (rys. 5).  

Zgodnie z § 271 ust. 8 najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu rozumianego jako grunt leśny 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 rozprzestrzeniają-cym ogień. 
Analogicznie jak powyżej, dla budynków wymienionych w § 213 (których dotyczy § 271 ust. 8a) - jeśli wszystkie ściany 
zewnętrzne takich projektowanych budynków, znajdujące się od strony lasu wykonane są jako NRO i przekrycie dachu 
wykonane jest jako NRO odległość ta powinna wynosić min. 12 m, jeśli przynajmniej jedna ze ścian zewnętrznych 
projektowanego budynku od strony lasu lub przekrycie dachu wykonane są jako rozprzestrzeniające ogień (RO), to 
odległość ta powinna wynosić min. 16 m. (rys. 6); 
 

RYS. 5 I 6. PRZYPADKI, KIEDY GRANICA LASU ZNAJDUJE SIĘ NA DZIAŁCE, NA KTÓREJ SYTUUJE SIĘ BUDYNEK 

    

Rys. 5. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu oznaczonego na 
mapie jako las, a nieprzeznaczonego w MPZP pod produkcję leśną 
lub objętego zgodą na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne. 

Rys. 6. Lokalizacja budynku w stosunku do terenu leśnego. 
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Uwaga: W każdym z wymienionych powyżej przypadków obowiązuje zachowanie odległości projektowanego budynku od 
granicy działki zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.  
(z późn. zm.) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2019.1065 
z późniejszymi zmianami  Dz.U. 20.1608 z dn. 16.09.2020 r. [1].  
 
Niniejsze stanowisko Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP odpowiada także na dwa inne pytania:  
1. Czy ustala się odległości części podziemnych budynków ZL od granicy (konturu) lasu i czy można w tym przypadku 
zastosować § 12.9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury WT [1]? 
2. Czy w przypadku ustalania odległości budynków ZL od granicy (konturu) lasu mają zastosowanie przepisy obniżające 
wymaganą odległość zgodnie z § 271.7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury WT [1]?  
 
 Ad.1. 1. Czy ustala się odległości części podziemnych budynków ZL od granicy (konturu) lasu i czy można w tym przypadku 
zastosować § 12. ust. 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury WT? 
W § 12. ust. 9 WT została określona wymagana odległość podziemnej części budynku od granicy działki budowlanej – 
dopuszczono lokalizację tej części budynku w granicy ww. działki. Jednak w żadnym miejscu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury (WT) nie zostały określone wymagane odległości części podziemnych budynków od granicy (konturu) lasu. 
Całość § 12 WT zawiera wymogi minimalnych odległości budynku na działce budowlanej od granicy tej działki, jednakże 
nie należy go odnosić do § 271 WT określającego usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym 
do § 271. ust. 8 WT dot. minimalnych odległości budynku od granicy (konturu) lasu. Wobec powyższego, należy rozumieć, 
że cześć podziemna przedmiotowego budynku może być bez ograniczeń zbliżona do granicy działki budowlanej na której 
powstaje inwestycja. Natomiast wymóg odległości pomiędzy ww. częścią podziemną budynku, a granicą (konturem) lasu 
(inny niż wymieniony § 271. ust. 8 WT), nie został określony w WT. 
W powyższej sytuacji, Rada MPOIA RP uważa, że ściany części podziemnej budynku należy traktować jak ściany części 
nadziemnych tego budynku zachowując dla nich odległości określone w § 271. ust. 8 WT tj. odległość  wynoszącą 12 m 
lub 16 m. 
 
Ad.2. Czy w przypadku ustalania odległości budynków ZL od granicy (konturu) lasu mają zastosowanie przepisy obniżające 
wymaganą odległość zgodnie z  § 271. ust. 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury WT? 
Rozdział 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury WT dotyczący „Usytuowania budynków z uwagi na bezpieczeństwo 
pożarowe” zawiera § 271 który dotyczy wymogów odległości między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi 
ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. W § 271. ust. 8. WT zdefiniowano odległość budynków ZL, PM, IN od granicy 
(konturu) lasu (...) jako odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym 
ogień. Z kolei w § 271. ust. 7. WT dopuszczono zmniejszenie odległości od ściany zewnętrznej budynku lub jej części do 
ściany zewnętrznej drugiego budynku, jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynku, przylegających odpowiednio 
do tej ściany lub jej części, są stosowane stałe urządzenia gaśnicze wodne. § 271. ust. 7 WT odnosi się do § 271 ust. 1–5 
WT, a więc także do § 271. ust. 2 WT który określa odległości „budynku z przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień”. 
W tej sytuacji, Rada MPOIA RP uważa, że w przypadku ustalania odległości budynków ZL od granicy (konturu) lasu mają 
zastosowanie przepisy obniżające wymaganą odległość zgodnie z § 271. ust. 7 WT. Powyższe odległości od ściany 
projektowanego budynku od granicy (konturu) lasu wynoszące 12 m lub 16 m mogą być pomniejszone, jeżeli we 
wszystkich strefach pożarowych budynku, przylegających odpowiednio do tej ściany lub jej części, są stosowane stałe 
urządzenia gaśnicze wodne. Przy sytuowaniu powyższych budynków należy również uwzględnić wszelkie pozostałe 
wymogi Prawa Budowlanego i oraz wymogi Aktów prawa miejscowego. 
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