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WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

OBIEKTÓW

Część 1

Kraków październik 2018
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USTAWY I ROZPORZĄDZENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (obwieszczenie Marszałka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu: Dz. U. 2018, poz. 1202).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (obwieszczenie
Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie ogłoszenia
jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej Dz.U. 2018, poz. 620),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2015, poz.1422 z późn. zmianami Dz.U. 2017, poz.
2285),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych
obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010, nr 109, poz. 719),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2
grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem
ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015, poz. 2117),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg
pożarowych (Dz. U. 2009, nr 124, poz. 1030),
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ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE)

Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG
Nowe rozporządzenie (UE) Nr 305/2011 nazywane jest w skrócie rozporządzeniem CPR 
(Construction Products Regulation).

ZAŁĄCZNIK I

PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCZĄCE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

1. Nośność i stateczność

2. Bezpieczeństwo pożarowe

Obiekty budowlane muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w przypadku wybuchu
pożaru:

a) nośność konstrukcji została zachowana przez określony czas;

b) powstawanie i rozprzestrzenianie się ognia i dymu w obiektach budowlanych było ograniczone;

c) rozprzestrzenianie się ognia na sąsiednie obiekty budowlane było ograniczone;

d) osoby znajdujące się wewnątrz mogły opuścić obiekt budowlany lub być uratowane w inny
sposób;

e) uwzględnione było bezpieczeństwo ekip ratowniczych.
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USTAWA z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 czerwca 2018 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane.
Dz. U. 2018, poz. 1202.

Art. 5. 1. Obiekt budowlany jako całość oraz jego
poszczególne części, wraz ze związanymi z nim
urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę
przewidywany okres użytkowania, projektować i
budować w sposób określony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, zapewniając:
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1. spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów
budowlanych określonych w załączniku I do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.),
dotyczących:

a. nośności i stateczności konstrukcji,

b. bezpieczeństwa pożarowego,

c. higieny, zdrowia i środowiska,

d. bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów,

e. ochrony przed hałasem,

f. oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,

g. zrównoważonego wykorzystywania zasobów naturalnych.
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Ustawa o ochronie przeciwpożarowej
z dnia 24 sierpnia 1991 r.

obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 2018 r. w 
sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

Dz.U. 2018, poz. 620
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Art. 6. 1. Właściwe urzędy, instytucje, organizacje, przedsiębiorcy lub osoby
fizyczne są obowiązane uwzględnić wymagania w zakresie ochrony
przeciwpożarowej przy zagospodarowaniu i uzbrajaniu terenu.

2. Autorzy dokumentacji projektowej są zobowiązani
zapewnić jej zgodność z wymaganiami ochrony
przeciwpożarowej.

……….

5. Rozpoczęcie eksploatacji nowej, przebudowanej lub wyremontowanej 
budowli, obiektu lub terenu, maszyny, urządzenia lub instalacji   albo 
innego wyrobu może nastąpić wyłącznie, gdy:

1) zostały spełnione wymagania przeciwpożarowe,

2) sprzęt, urządzenia pożarnicze i ratownicze oraz środki gaśnicze 
zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową.
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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I 

ADMINISTRACJI
z dnia 2 grudnia 2016 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod 
względem ochrony przeciwpożarowej

Dz. U. z dnia 14 grudnia 2015, poz. 2117
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§1.Rozporządzenie określa:

1. rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na
konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub
środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym
zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod
względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,
zwanego dalej "uzgodnieniem";

2. podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej
obiektu budowlanego, które powinny stanowić podstawę uzgodnienia;

3. szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu
budowlanego;
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§3.1.Obiektami budowlanymi istotnymi ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska 
przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia, są:

1) budynek zawierający strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V;

2) budynek należący do grupy wysokości średniowysokie, wysokie lub wysokościowe, zawierający strefę pożarową 
zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL III lub ZL IV;

3) budynek niski zawierający strefę pożarową o powierzchni przekraczającej 1000 m2, zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia 
ludzi ZL III, obejmującą kondygnację nadziemną inną niż pierwsza;

4) obiekt budowlany inny niż budynek, przeznaczony do użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, w którym 
przewiduje się możliwość jednoczesnego przebywania w strefie pożarowej ponad 50 osób na powierzchni do 2000 m2;

5) obiekt budowlany zawierający strefę pożarową PM, wolno stojące urządzenie technologiczne lub zbiornik poza budynkami, 
silos, oraz plac składowy albo wiata, jeżeli zachodzi co najmniej jeden z następujących warunków:

a) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 5000 m2,

b) strefa pożarowa PM ma powierzchnię przekraczającą 1000 m2i gęstość obciążenia ogniowego przekraczającą 500 MJ/m2,

c) powierzchnia wewnętrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2i gęstość obciążenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2,

d) występuje zagrożenie wybuchem;

6) garaż wielokondygnacyjny, garaż zamknięty jednokondygnacyjny wymagający zastosowania samoczynnego urządzenia 
oddymiającego lub stałego samoczynnego urządzenia gaśniczego wodnego oraz garaż ze stanowiskami postojowymi 
wielopoziomowymi o więcej niż 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objęty obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub 
dźwiękowego systemu ostrzegawczego, na podstawie przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 
obiektów budowlanych i terenów;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewożącego towary niebezpieczne oraz parking, na który jest usuwany pojazd 
przewożący towary niebezpieczne;

9) sieć wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami zewnętrznymi przeciwpożarowymi, przeciwpożarowy zbiornik wodny oraz 
stanowisko czerpania wody do celów przeciwpożarowych;

10) tunel o długości ponad 100 m;

11) obiekt jądrowy, o którym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. - Prawo atomowe (Dz. U. z 2014 r. poz. 1512
oraz z 2015 r. poz. 1505 i 1893).
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2. W przypadku odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy oraz
zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, a także
zapewnienia drogi pożarowej do obiektu budowlanego, gdy ze
względu na charakter lub rozmiar robót niezbędne jest sporządzenie
projektu budowlanego, którego rozwiązania projektowe dotyczą
warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, o
którym mowa w ust. 1, uzgodnienie jest wymagane.
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§4.1.Podstawę uzgodnienia stanowią dane niezbędne do stwierdzenia zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej, dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, zależne od 
przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, sposobu magazynowania lub 
składowania, występujących w obiekcie budowlanym zagrożeń pożarowych oraz warunków technicznych obiektu 
budowlanego, obejmujące w szczególności:

1) informacje o powierzchni, wysokości i liczbie kondygnacji;

2) charakterystykę zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, 
zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w zależności od potrzeb charakterystykę pożarów 
przyjętych do celów projektowych;

3) informacje o kategorii zagrożenia ludzi oraz przewidywanej liczbie osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń;

4) informacje o przewidywanej gęstości obciążenia ogniowego;

5) ocenę zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych;

6) informacje o klasie odporności pożarowej oraz klasie odporności ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia 
elementów budowlanych;

7) informacje o podziale na strefy pożarowe oraz strefy dymowe;

8) informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, w tym o odległości od obiektów sąsiadujących;

9) informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób;

10) informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności 
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

11) informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, 
dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętych 
scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych urządzeń;

12) informacje o wyposażeniu w gaśnice;

13) informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych, a w 
szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o 
sprzęcie służącym do tych działań.
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11. informacje o doborze urządzeń przeciwpożarowych i
innych urządzeń służących bezpieczeństwu
pożarowemu, dostosowanym do wymagań
wynikających z przepisów dotyczących ochrony
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy
pożarowych, z podstawową charakterystyką tych
urządzeń;
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§5.1.Uzgodnienia projektu budowlanego dokonuje się w toku
wzajemnej współpracy projektanta z rzeczoznawcą do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych w trakcie sporządzania przez
projektanta projektu budowlanego polegającej na:

1. konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;

2. wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych
technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;

3. opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego
objętego obowiązkiem stosowania systemu sygnalizacji
pożarowej.
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§2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

3. scenariuszu pożarowym - należy przez to rozumieć opis sekwencji 
możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego 
miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności 
dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede 
wszystkim:

a) sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych 
technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń 
użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i 
oddziaływanie na siebie,

b) rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego 
funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.

15
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Projekty budowlane urządzeń przeciwpożarowych.

Uzgodnienia pod względem zgodności z wymogami ochrony
przeciwpożarowej przez rzeczoznawcę do spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych poza projektami
budowlanymi obiektów, o których mowa w § 4.1
rozporządzenia, wymagają także projekty urządzeń
przeciwpożarowych stosowanych w wymienionych obiektach i
przewidzianych do wykonania. Katalog takich urządzeń
zawiera § 2.1 pkt 9 rozporządzenia w sprawie ochrony
przeciwpożarowej.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH i 
ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. nr 109, poz. 719)

§ 2. 1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć urządzenia
(stałe lub półstałe, uruchamiane ręcznie lub samoczynnie) służące do
zapobiegania powstaniu, wykrywania, zwalczania pożaru lub ograniczania
jego skutków, a w szczególności: stałe i półstałe urządzenia gaśnicze i
zabezpieczające, urządzenia inertyzujące, urządzenia wchodzące w skład
dźwiękowego systemu ostrzegawczego i systemu sygnalizacji pożarowej, w
tym urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe, urządzenia odbiorcze alarmów
pożarowych i urządzenia odbiorcze sygnałów uszkodzeniowych, instalacje
oświetlenia ewakuacyjnego, hydranty wewnętrzne i zawory hydrantowe,
hydranty zewnętrzne, pompy w pompowniach przeciwpożarowych,
przeciwpożarowe klapy odcinające, urządzenia oddymiające, urządzenia
zabezpieczające przed powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki,
kurtyny dymowe oraz drzwi, bramy przeciwpożarowe i inne zamknięcia
przeciwpożarowe, jeżeli są wyposażone w systemy sterowania,
przeciwpożarowe wyłączniki prądu oraz dźwigi dla ekip ratowniczych;
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ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie.

tekst jednolity Dz.U. 2015, poz.1422 z późn. zmianami Dz.U. 2017, poz. 2285



10

19

20

Dział I
Przepisy ogólne

§ 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.

2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania:

a. budynków o powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 1.000 m2,

b. budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1.000 m2, o których 
mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1-4 i 6 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.
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3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu
użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej
przekraczającej 1.000 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.

§ 2.5. Przepisy rozporządzenia odnoszące 
się do budynku o określonym 
przeznaczeniu stosuje się także do 
każdej części budynku o tym 
przeznaczeniu.

22



12

§ 3. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

15. poziomie terenu – należy przez to rozumieć przyjętą w projekcie
rzędną terenu w danym miejscu działki budowlanej,

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, 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,
klimatyzacyjna lub kotłownia,

23

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,

Wprowadzona zmiana w zakresie definicji kondygnacji podziemnej tj.
zastąpienie fragmentu: „zagłębioną ze wszystkich stron budynku,
co najmniej do połowy jej wysokości w świetle poniżej poziomu
przylegającego do niego terenu”, na „zagłębioną poniżej poziomu
przylegającego do niej terenu, co najmniej w połowie jej wysokości
w świetle”, uwzględnia specyficzne warunki projektowania (np.: na
terenach górskich), jak również rozwiewa wątpliwości
interpretacyjne dotyczące np.: garaży posiadających z jednej strony
wjazd zagłębiony poniżej poziomu przylegającego terenu co
najmniej w połowie jego wysokości w świetle - który będzie
definiowany jako kondygnacja podziemna.
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Kondygnacja podziemna

Kondygnacja nadziemna
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§ 212. 5. Jeżeli część podziemna budynku jest zaliczona do ZL, klasę 
odporności pożarowej budynku ustala się, przyjmując jako liczbę jego 
kondygnacji lub jego wysokość odpowiednio: sumę kondygnacji lub 
wysokości części podziemnej i nadziemnej, przy czym do tego ustalenia 
nie bierze się pod uwagę tych części podziemnych budynku, które są 
oddzielone elementami oddzielenia przeciwpożarowego o klasie 
odporności ogniowej co najmniej R E I 120, zgodnie z oznaczeniem pod 
tabelą w § 216 ust. 1, i mają bezpośrednie wyjścia na zewnątrz.

§ 247. 3. W podziemnej kondygnacji budynku, w której znajduje się 
pomieszczenie przeznaczone dla ponad 100 osób, oraz budowli 
podziemnej z takim pomieszczeniem, należy zastosować rozwiązania 
techniczno-budowlane zapewniające usuwanie dymu z tego 
pomieszczenia i z dróg ewakuacyjnych.

27

19. antresoli - należy 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,

28
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Antresola

29

23. powierzchni wewnętrznej budynku - należy 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, jeżeli występują
one na tych kondygnacjach, a także z powiększeniem
o powierzchnię antresoli,

30
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5.1.4 Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji.

5.1.4.1 Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji jest powierzchnią całkowitą
kondygnacji zmniejszoną o powierzchnię zajętą przez ściany zewnętrzne.

5.1.4.2 Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji jest określana oddzielnie dla każdej
kondygnacji. Do obliczenia powierzchni całkowitej kondygnacji i powierzchni
zajętych przez ściany zewnętrzne stosuje się te same zasady. Powierzchnię
wewnętrzną kondygnacji otrzymuje się przez odjęcie powierzchni zajętej
przez ściany zewnętrzne od całkowitej powierzchni kondygnacji.

5.1.4.3 Powierzchnia wewnętrzna kondygnacji składa się z powierzchni netto i
powierzchni przegród wewnętrznych.
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33

34

§ 6. Wysokość budynku, służącą do przyporządkowania
temu budynkowi odpowiednich wymagań
rozporządzenia, mierzy się od poziomu terenu przy
najniżej położonym wejściu do budynku lub jego części,
znajdującym się na pierwszej kondygnacji nadziemnej
budynku, do górnej powierzchni najwyżej położonego
stropu, łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją
osłaniającej bez uwzględniania wyniesionych ponad tę
płaszczyznę maszynowni dźwigów i innych pomieszczeń
technicznych, bądź do najwyżej położonego punktu
stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku
znajdującego się bezpośrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi.
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35

WYSOKOŚĆ BUDYNKU – H

36

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

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

2. 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) - ponad 25 m do 55 m włącznie nad poziomem terenu 
lub mieszkalne o wysokości ponad 9 do 18 kondygnacji 
nadziemnych włącznie,

4. wysokościowe (WW) - powyżej 55 m nad poziomem terenu.
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§ 9.2. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może
pomniejszać wymiaru szerokości otworu w świetle
ościeżnicy.
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§ 176. 1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwa gazowe 
powinny odpowiadać wymaganiom § 172 oraz innym przepisom 
rozporządzenia, a także odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej 
Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwa gazowe o gęstości 
względnej mniejszej niż 1.

2. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 30 kW mogą być instalowane 
w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz w miejscach, 
o których mowa w ust. 3.

3. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW należy 
instalować w pomieszczeniu technicznym lub w przewidzianym wyłącznie na 
kotłownię budynku wolno stojącym.

4. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2.000 kW 
należy instalować w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu 
technicznym lub w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na 
kotłownię.

5. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 2.000 kW mogą być 
instalowane wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na 
kotłownię.

39

40



21

2.2.2  Pomieszczenie z kotłami o łącznej mocy cieplnej powyżej 30 kW do 60 kW.

2.2.2.1 Położenie pomieszczenia kotłów

Pomieszczenie powinno być specjalnie wydzielone i położone możliwie centralnie w
stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Zaleca się lokalizację pomieszczenia na
najniższej lub najwyższej kondygnacji budynku. Zaleca się także aby
pomieszczenie posiadało co najmniej jedną ścianę zewnętrzną.

2.3 Kotłownie o łącznej mocy cieplnej powyżej 60 kW do 2000 kW.

2.3.1 Położenie kotłowni

Zaleca się, aby położenie kotłowni było możliwie centralne w stosunku do ogrzewanych
pomieszczeń budynku lub w stosunku do budynków ogrzewanych przez wspólną
kotłownię. Może ona znajdować się na najniższej lub najwyższej kondygnacji
budynku w pomieszczeniu specjalnie wydzielonym i przewidzianym wyłącznie do
zainstalowania kotłów wraz z niezbędnym wyposażeniem związanym z ich
eksploatacją. Pomieszczenie to powinno mieć co najmniej jedną ścianę
zewnętrzną.

W budynku o liczbie kondygnacji większej niż cztery kotłownie należy lokalizować na
najwyższej kondygnacji budynku. W tym przypadku nad kotłownią powinien być
założony lekki strop, swobodnie ułożony na konstrukcji nośnej, wykonany z
materiałów niepalnych.
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