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 .   

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
INFRASTRUKTURY1

z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków 
technicznych, jakim 

powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie
(tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1065; zm.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1608, poz. 2351)

 1 Obecnie działem administracji rządowej – budownictwo, lokalne planowanie i zago-
spodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo kieruje Minister Infrastruktury i Roz-
woju, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 10 stycz-
nia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju 
(Dz.U. poz. 94 i 175).
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DZIAŁ I

Przepisy ogólne

   § 1.  [Zakres rozporządzenia]

Rozporządzenie ustala warunki techniczne, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i  związane z  nimi urządzenia, ich usytuowanie 
na  działce budowlanej oraz zagospodarowanie działek przezna-
czonych pod zabudowę, zapewniające spełnienie wymagań art.  5 
i 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  12.04.2002 r. w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i  ich 
usytuowanie, zostało wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 pr. bud., 
który zawiera normę kompetencyjną do wydania aktu wykonawczego 
przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i za-
gospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa dla budynków 
oraz związanych z nimi urządzeń. Przepisy tego rozporządzenia należą 
do grupy tzw. przepisów techniczno-budowlanych.

 2. Jak stanowi art. 5 ust. 1 pr. bud., obiekt budowlany jako całość oraz 
jego poszczególne części wraz ze związanymi z nim urządzeniami bu-
dowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowa-
nia, 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 budow-
lanych określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z 9.03.2011 r. ustanawiają-
cego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyro-
bów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG 
(Dz.Urz. UE L Nr 88, s. 5, ze 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 wykorzystania zasobów naturalnych;

 2) warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegól-
ności w zakresie:
 a) zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio 

do potrzeb, w energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektyw-
nego wykorzystania tych czynników,

 b) usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów;
 2a) możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności 

w zakresie szerokopasmowego dostępu do Internetu;
 3) możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego;
 4) niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności pub-

licznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez 
osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o pra-
wach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku 
13.12.2006 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 1169 ze zm.), w tym osoby starsze;

 4a) minimalny udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepeł-
nosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób 
niepełnosprawnych, w tym osób starszych w ogólnej liczbie lokali 
mieszkalnych w budynku wielorodzinnym;

 5) warunki bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6) ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;
 7) ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów 

objętych ochroną konserwatorską;
 8) odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej;



  29

Dział I. Przepisy ogólne § 1

 9) poszanowanie występujących w obszarze oddziaływania obiektu 
uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostę-
pu do drogi publicznej;

 10) warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających 
na terenie budowy.

Konstrukcja art. 5 ust. 1 pr. bud., który formułuje pewne zasady ge-
neralne obowiązujące w procesie budowy i użytkowania obiektów bu-
dowlanych, polega na odesłaniu do przepisów odrębnych regulujących 
w sposób szczegółowy objęte nim zagadnienia, w tym przepisów tech-
niczno-budowlanych i innych przepisów wykonawczych. Zatem nigdy 
nie można uznać za wystarczające powołania się przez organy admini-
stracji publicznej, sądy administracyjne czy przez strony postępowań 
jedynie na ogólne brzmienie art. 5 ust. 1 pr. bud., bez wskazania kon-
kretnej jednostki redakcyjnej tego bardzo rozbudowanego przepisu2.

 3. Zgodnie z art. 5 ust. 2–2b pr. bud. obiekt budowlany należy użytko-
wać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony 
środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i este-
tycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właści-
wości użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie 
związanym z wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–7 pr. bud. 
W  nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych 
przebudowie lub przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności 
energetycznej w rozumieniu przepisów o efektywności energetycznej, 
użytkowanych przez jednostki sektora finansów publicznych w  ro-
zumieniu przepisów o  finansach publicznych, zaleca się stosowanie 
urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną z odnawialnych źró-
deł energii oraz umożliwiających wytwarzanie energii z takich źródeł, 
a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej cha-
rakterystyce energetycznej. W przypadku robót budowlanych polegają-
cych na dociepleniu budynku, obejmujących ponad 25% powierzchni 
przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania mi-

  2 Wyrok NSA z 20.08.2020 r., II OSK 1634/18, LEX nr 3068195.
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nimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidzia-
ne w przepisach techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku.

Zgodnie z art. 6 pr. bud. dla działek budowlanych lub terenów, na któ-
rych jest przewidziana budowa obiektów budowlanych lub funkcjo-
nalnie powiązanych zespołów obiektów budowlanych, należy zapro-
jektować odpowiednie zagospodarowanie, zgodnie z  wymaganiami 
art. 5 ust. 1–2b pr. bud., zrealizować je przed oddaniem tych obiektów 
(zespołów) do użytkowania oraz zapewnić utrzymanie tego zagospo-
darowania we właściwym stanie techniczno-użytkowym przez okres 
istnienia obiektów (zespołów) budowlanych.

   § 2.  [Stosowanie przepisów rozporządzenia]

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 bu-
dowlanych, z zastrzeżeniem § 135 ust. 10 oraz § 207 ust. 2.
2. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania:
 1) budynków o  powierzchni użytkowej nieprzekraczającej 

1000 m2,
 2) budynków o powierzchni użytkowej przekraczającej 1000 m2, 

o których mowa w art. 5 ust. 7 pkt 1–4 i 63 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 eks-
pertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo 
rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpo-
żarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim 
Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspek-
torem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.

 3 Uchylony przez art. 43 pkt 2 lit. b ustawy z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce ener-
getycznej budynków (Dz.U. poz. 1200), która weszła w życie z dniem 9 marca 2015 r.
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3. (uchylony)
3a. Przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu 
użytkowania budynków istniejących o powierzchni użytkowej prze-
kraczającej 1000 m2 wymagania, o których mowa w § 1, z wyłącze-
niem wymagań charakterystyki energetycznej, mogą być spełnione 
w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, stosownie do wska-
zań, o których mowa w ust. 2, uzgodnionych z właściwym komen-
dantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym 
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmio-
tu tej ekspertyzy.
4. Dla budynków i terenów wpisanych do rejestru zabytków lub ob-
szarów objętych ochroną konserwatorską na podstawie ustaleń miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego ekspertyza, o któ-
rej mowa w  ust.  2, podlega również uzgodnieniu z  wojewódzkim 
konserwatorem zabytków.
5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do  budynku o  określo-
nym przeznaczeniu stosuje się także do każdej części budynku o tym 
przeznaczeniu.
6. (uchylony)

 1. Przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z  12.04.2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bu-
dynki i ich usytuowanie, nie mają zastosowania do wszystkich obiek-
tów budowlanych, a jedynie do budynków oraz budowli nadziemnych 
i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków. Zgodnie 
z art. 3 pkt 2 pr. bud. przez budynek należy rozumieć obiekt budow-
lany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrze-
ni za pomocą przegród budowlanych oraz ma fundamenty i  dach. 
Ustawodawca nie sformułował definicji budowli spełniającej funkcje 
użytkowe budynku. Powyższe prowadzi do wniosku, że (a contrario) 
obiekt budowlany zaprojektowany (wykonany) bez przegród ze-
wnętrznych, fundamentów bądź bez dachu lub niezwiązany trwale 
z gruntem nie odpowiada określonym w powołanym przepisie warun-
kom i w związku z tym nie może być uznawany za budynek. Z kolei 
art. 3 pkt 3 pr. bud. stanowi, że budowlą jest każdy obiekt budowlany 
niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak obiekty 
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