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Pan
Zbigniew Kledyński
Prezes Polskiej Izby Inżynierów 
Budownictwa

Dotyczy: nowego rozporządzenia określającego przepisy techniczno-budowlane dla 

budynków

Szanowny Panie Prezesie,

w związku z trwającymi w Departamencie Architektury, Budownictwa i Geodezji pracami 

nad przygotowaniem projektu nowego rozporządzenia określającego przepisy techniczno-

budowlane dla budynków, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie opinii 

dotyczącej przepisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn. zm.), zwanego dalej 

rozporządzeniem Wt, tj. proszę o wskazanie czy w Państwa opinii w odniesieniu do:

1) § 141 pkt 1 – zasadnym jest pozostawienie wyłączenia (wyjątku - zastrzeżenia) 

zawartego w tym przepisie;

2) § 141 pkt 1 – zasadnym jest stosowanie określenia „zbiorcze przewody spalinowe 

i dymowe”, czy też należałoby ujednolicić stosowaną nomenklaturę i przyjąć 

analogiczne określenie do stosowanego w § 174 ust. 3: „systemy powietrzno-

spalinowe”;

3) § 153 ust. 7 – przedstawiona poniżej nowa redakcja tego przepisu nie będzie 

wzbudzała wątpliwości interpretacyjnych:

„Przewód instalacji klimatyzacji, przewód stosowany do recyrkulacji powietrza oraz 

prowadzący do urządzenia do odzyskiwania ciepła, a także przewód prowadzący 

powietrze zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia, wyposaża się w izolację 

cieplną i przeciwwilgociową.”;
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4) § 158 – zasadnym jest pozostawienie wskazanego przepisu bez zmian 

merytorycznych i nie wzbudza on wątpliwości interpretacyjnych, mając na uwadze 

np. fakt, iż ust. 1 tego przepisu odnosi się do instalacji natomiast ust. 2 tego 

przepisu odnosi się do czujek;

jednocześnie wskazać należy, iż przepisy nowego rozporządzenia będą, co do 

zasady, posługiwały się formą liczby pojedynczej, co będzie rozumiane 

warunki/wymagania dla liczby pojedynczej lub liczby mnogiej (jeśli taka występuje) 

– analogicznie do sposobu formułowania przepisów rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

5) § 184 ust. 2 – usunięcie fragmentu „oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej 

tę sieć” może spowodować negatywne skutki - należy jednak podkreślić, iż zawarta 

ww. fragmencie regulacja wykracza poza upoważnienie do wydania nowego 

rozporządzenia.

Mając na uwadze fakt, iż nowe rozporządzenie zastąpi obowiązujące rozporządzenie Wt 

i powinno ono zostać wydane w przeciągu 36 miesięcy od wejścia w życie ustawy z dnia 

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 

poz. 1696), tj. od 20 września 2019 r., proszę o potraktowanie sprawy jako pilną.

Z poważaniem 
Anita Grabowska-Wlaż
zastępca dyrektora departamentu
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