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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dn. 12 kwietnia 2002 r. ( z późniejszymi zmianami) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156), 

które weszło w życie 27 maja 2004 r., 

 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 201, poz. 1238), 

które weszło w życie 1 stycznia 2009 r., 

 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 marca 2009 r. 

zmieniające rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 56, poz. 461), 

które weszło w życie 8 lipca 2009 r. , z wyłączeniem przepisu zawartego w § 

1 pkt 33, który wszedł w życie 7 kwietnia 2009 r. 
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dn. 12 kwietnia 2002 r. ( z późniejszymi zmianami) 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

 

• rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 239, poz. 1597), 

które weszło w życie 21 marca 2011 r. 

 

• rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2012 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012 r. poz. 1289), 

które weszło w życie 23 lutego 2013 r. 

 

• rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 

z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 

poz. 926), które weszło  w życie 1 stycznia 2014 r. 
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DZIAŁ IV 

Wyposażenie techniczne budynków 

Rozdział 1 

Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody 

§ 113.  

1. uchylono 

2. uchylono 

3a. Instalacja wodociągowa ciepłej wody przygotowywanej: 

1) centralnie - rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą tę instalację od 

indywidualnego węzła ciepłowniczego, od grupowego węzła ciepłowniczego lub od 

kotłowni, a kończy punktami czerpalnymi, 

 

2) miejscowo - rozpoczyna się bezpośrednio za armaturą odcinającą na przewodzie 

zasilającym zimną wodą urządzenia do przygotowywania ciepłej wody, a kończy punktami 

czerpalnymi. 

 

4. Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający 

zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz spełniać wymagania 

określone 

Warunki techniczne wykonywania budynków i odbioru robót 

Branża sanitarna 

  



 

 

§ 113. 

 

5. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone w przepisach 

odrębnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

 

6. Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być dobrane z uwzględnieniem 

korozyjności wody, tak aby nie następowało pogarszanie jej jakości oraz trwałości instalacji,         

a także aby takich skutków nie wywoływało wzajemne oddziaływanie materiałów, z których 

wykonano te wyroby. 

 

7. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne 

zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, określonymi w 

Polskiej Normie dotyczącej zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym. 
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§ 120.  

 

1. W budynkach, z wyjątkiem jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, w 
instalacji ciepłej wody powinien być zapewniony stały obieg wody, także na odcinkach 
przewodów o objętości wewnątrz przewodu powyżej 3 dm3 prowadzących do punktów 
czerpalnych. 

 

1. Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach 
czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C. 

 

2a.  Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub  

        okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie  

        metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej  

        wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie  

        uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej  

        niż 80 °C. 

 

3. Izolacja cieplna przewodów instalacji ciepłej wody, w których występuje stały obieg 
wody, powinna zapewnić spełnienie wymagań określonych w ust. 2 i § 267 ust. 8.  
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DZIAŁ IV 

Wyposażenie techniczne budynków 

Rozdział 2 

Kanalizacja ściekowa i deszczowa 

§ 124. 

 

Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna w pomieszczeniach budynku, z których krótkotrwale nie 

jest możliwy grawitacyjny spływ ścieków, może być wykonana pod warunkiem zainstalowania 

zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym ścieków z sieci kanalizacyjnej przez 

zastosowanie przepompowni ścieków, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej 

projektowania przepompowni ścieków w kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków lub 

urządzenia przeciwzalewowego zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej urządzeń 

przeciwzalewowych w budynkach. 

 

§ 125. 

 

1.  Przewody spustowe (piony) grawitacyjnej instalacji kanalizacyjnej powinny być 

wyprowadzone jako przewody wentylujące ponad dach, a także powyżej górnej krawędzi 

okien i drzwi znajdujących się w odległości poziomej mniejszej niż 4 m od wylotów tych 

przewodów.  
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2.    Nie jest wymagane wyprowadzanie ponad dach wszystkich przewodów wentylujących 
piony kanalizacyjne, pod następującymi warunkami: 

 
1) zastosowania na pionach kanalizacyjnych niewyprowadzonych ponad dach urządzeń 
napowietrzających te piony i przeciwdziałających przenikaniu wyziewów z kanalizacji do 
pomieszczeń, 

 
2) wyprowadzenia ponad dach przewodów wentylujących: 

 
a) ostatni pion, licząc od podłączenia kanalizacyjnego na każdym przewodzie 
odpływowym, 

 
b) co najmniej co piąty z pozostałych pionów kanalizacyjnych w budynku. 

 

3. Wprowadzanie przewodów wentylujących piony kanalizacyjne do przewodów   
dymowych i spalinowych oraz do przewodów wentylacyjnych pomieszczeń jest 
zabronione. 

 

4. W przypadku gdy wysokość przewodu spustowego (pionu) grawitacyjnej instalacji 
kanalizacyjnej przekracza 10 m, podłączenia podejść na najniższej kondygnacji powinny 
spełniać wymagania Polskiej Normy dotyczącej projektowania instalacji kanalizacyjnych. 

 

Warunki techniczne wykonywania budynków i odbioru robót 

Branża sanitarna 

  



 

DZIAŁ IV 

Wyposażenie techniczne budynków 

Rozdział 4 

Instalacje ogrzewcze 

 

§ 133.  

1. Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów wraz z armaturą, 
pompami obiegowymi, grzejnikami i innymi urządzeniami, znajdujący się za zaworami 
oddzielającymi od źródła ciepła, takiego jak kotłownia, węzeł ciepłowniczy indywidualny 
lub grupowy, kolektory słoneczne lub pompa ciepła. 

2. Instalację ogrzewczą powietrzną stanowi układ połączonych kanałów i przewodów 
powietrznych wraz z nawiewnikami i wywiewnikami oraz elementami regulacji 
strumienia powietrza, znajdujący się pomiędzy źródłem ciepła podgrzewającym 
powietrze a ogrzewanymi pomieszczeniami. Funkcję ogrzewania powietrznego może 
także pełnić instalacja wentylacji mechanicznej. 

3. Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zabezpieczona przed nadmiernym wzrostem 
ciśnienia i temperatury, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabezpieczeń 
instalacji ogrzewań wodnych.  
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§ 133.  

 

4. Wyroby zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być dobrane z  

uwzględnieniem wymagań Polskiej Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach 
ogrzewania oraz z uwzględnieniem korozyjności wody i możliwości zastosowania ochrony 
przed korozją.  

 

5. Instalacja ogrzewcza wodna powinna być zaprojektowana w taki sposób, aby ilość wody  

    uzupełniającej można było utrzymywać na racjonalnie niskim poziomie. 

 

6. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego lub wyposażona w armaturę  

     automatycznej regulacji powinna mieć urządzenia do odpowietrzania miejscowego,  

     zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej odpowietrzania instalacji ogrzewań  

     wodnych.  
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§ 133.  

 

7. Zabrania się stosowania kotła na paliwo stałe do zasilania instalacji ogrzewczej wodnej 
systemu zamkniętego, wyposażonej w przeponowe naczynie wzbiorcze, z wyjątkiem 
kotła na paliwo stałe o mocy nominalnej do 300 kW, wyposażonego w urządzenia do 
odprowadzania nadmiaru ciepła. 

 

8. Instalacja ogrzewcza wodna systemu zamkniętego z grzejnikami, w części albo w całości 
może być przystosowana do działania jako wodna instalacja chłodnicza, pod warunkiem 
spełnienia wymagań Polskich Norm dotyczących jakości wody w instalacjach ogrzewania i 
zabezpieczania instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 
wzbiorczymi przeponowymi. 

 

9. Straty ciepła na przewodach zasilających i powrotnych instalacji wodnej centralnego 
ogrzewania powinny być na racjonalnie niskim poziomie. Izolacja cieplna tych 
przewodów powinna spełniać wymagania określone w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia. 

 

10. Straty ciepła na przewodach ogrzewania powietrznego powinny być na racjonalnie 
niskim poziomie. Izolacja cieplna tych przewodów powinna spełniać wymagania 
określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia....  
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§ 136. 

 

1. Pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na paliwo stałe i pomieszczenia 
składu paliwa i żużlowni oraz pomieszczenia przeznaczone do instalowania kotłów na olej 
opałowy i pomieszczenia magazynu oleju opałowego powinny odpowiadać przepisom 
rozporządzenia, w tym określonym w § 220 ust. 1.  

 

2. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 25 kW powinny być instalowane w 
wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych na kondygnacji 
podziemnej, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń lub w innych pomieszczeniach, w 
których mogą być instalowane kotły o większych mocach cieplnych nominalnych. Skład 
paliwa powinien być umieszczony w wydzielonym pomieszczeniu technicznym w pobliżu 
kotła lub w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Pomieszczenia, w których 
instalowane są kotły, oraz pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na 
paliwo stałe. 

 

2a. Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w  

budynkach, o których mowa w § 132 ust. 3, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w 
pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi:  
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§ 136. 

 

1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie 
mniej niż 30 m3,  
2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,  
3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,  
4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW 
nominalnej mocy cieplnej kotła odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej 
Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.  

 

3. Kotły na paliwo stałe o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 25 kW do 2.000 kW  

powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych zlokalizowanych 
na kondygnacji podziemnej lub na poziomie terenu. Skład paliwa i żużlownia powinny być 
umieszczone w oddzielnych pomieszczeniach technicznych znajdujących się bezpośrednio 
obok pomieszczenia kotłów, a także mieć zapewniony dojazd dla dostawy paliwa oraz 
usuwania żużla i popiołu. Pomieszczenia, w których instalowane są kotły, oraz 
pomieszczenia składu paliwa powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Polskiej 
Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.  

4. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej do 30 kW mogą być instalowane  

w pomieszczeniach nieprzeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym również w 
pomieszczeniach pomocniczych w mieszkaniach, a także w innych miejscach, o których 
mowa w ust. 5. 
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§ 136. 

 

 
5. Kotły na olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej 30 kW do 2.000 kW  

powinny być instalowane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, przeznaczonych 
wyłącznie do tego celu w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej w budynku lub 
w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 

 

6. Kotły na paliwo stałe lub olej opałowy o łącznej mocy cieplnej nominalnej powyżej             

2.000 kW powinny być instalowane w budynku wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie 
na kotłownię. 

 
7. W pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły na paliwo stałe lub olej opałowy,  

znajdującym się nad inną kondygnacją użytkową, podłoga, a także ściany do wysokości        
10 cm oraz progi drzwiowe o wysokości 4 cm powinny być wodoszczelne. Warunek 
wodoszczelności dotyczy również wszystkich przejść przewodów w podłodze oraz w 
ścianach do wysokości 10 cm. 

 
8. Maksymalne, łączne obciążenie cieplne, służące do określania wymaganej kubatury  

pomieszczenia, w którym będą zainstalowane kotły o mocy do 2.000 kW, na olej opałowy, 
nie może być większe niż 4.650 W/m3. 
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§ 136. 

 
 
9. Kubatura pomieszczenia z kotłami na olej opałowy, o którym mowa w ust. 6, powinna być 
określona indywidualnie z uwzględnieniem wymagań technicznych i technologicznych, a 
także eksploatacyjnych. 

 
10. Wysokość pomieszczenia, w którym instaluje się kotły na olej opałowy nie może być 
mniejsza niż 2,2 m, a kubatura nie mniejsza niż 8 m3. 

 
11. W pomieszczeniu, w którym zainstalowane są kotły na paliwo stałe lub olej opałowy, 
powinien być zapewniony nawiew niezbędnego strumienia powietrza dla prawidłowej pracy 
kotłów z mocą cieplną nominalną, a także nawiew i wywiew powietrza dla wentylacji 
kotłowni. 

 
12. Odprowadzenie spalin z kotłów na olej opałowy powinno spełniać wymagania dla 
urządzeń gazowych określone w § 174 ust. 1, 2, 5, 6, 8 i 9. 
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DZIAŁ IV 

Wyposażenie techniczne budynków 

Rozdział 5 

Przewody kominowe 

§ 140.  

1. Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, 

prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub 

stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób 

prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą 

przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących 

wymagań technicznych dla przewodów kominowych oraz projektowania kominów.  

2. Przewody kominowe powinny być szczelne i spełniać warunki określone w § 266. 

 

3. Najmniejszy wymiar przekroju lub średnica murowanych przewodów kominowych 

spalinowych o ciągu naturalnym i przewodów dymowych powinna wynosić co najmniej 

0,14 m, a przy zastosowaniu stalowych wkładów kominowych ich najmniejszy wymiar lub 

średnica - co najmniej 0,12 m.  
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§ 140.  

 

4. Wewnętrzna powierzchnia przewodów odprowadzających spaliny mokre powinna być  

     odporna na ich destrukcyjne oddziaływanie.  

 

5. Przewody kominowe do wentylacji grawitacyjnej powinny mieć powierzchnię przekroju co  

     najmniej 0,016 m2 oraz najmniejszy wymiar przekroju co najmniej 0,1 m. 

 

§ 141. Zabrania się stosowania:  

 

1) grawitacyjnych zbiorczych przewodów spalinowych i dymowych,  z zastrzeżeniem § 174 

ust. 3,  

2) zbiorczych przewodów wentylacji grawitacyjnej,  

3) indywidualnych wentylatorów wyciągowych w pomieszczeniach, w których znajdują się 

wloty do przewodów spalinowych. 
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§ 142.  

 

1. Przewody kominowe powinny być wyprowadzone ponad dach na wysokość  

        zabezpieczającą przed niedopuszczalnym zakłóceniem ciągu.  

2.    Wymaganie ust. 1 uznaje się za spełnione, jeżeli wyloty przewodów kominowych zostaną  

        wyprowadzone ponad dach w sposób określony Polską Normą dla kominów  

        murowanych.  

3.    Dopuszcza się wyprowadzanie przewodów spalinowych od urządzeń gazowych z  

        zamkniętą komorą spalania bezpośrednio przez ściany zewnętrzne budynków, przy  

        zachowaniu  warunków określonych w § 175. 

 

§ 143.  

1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi 

Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe 

zabezpieczające przed odwróceniem ciągu, przy zachowaniu wymagań § 146 ust.  

2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, należy również stosować na innych 

obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne. 

3. Wymagania ust. 1 i 2 nie dotyczą palenisk i komór spalania z mechanicznym 

pobudzaniem odpływu spalin 
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DZIAŁ IV 

Wyposażenie techniczne budynków 

Rozdział 6 

Wentylacja i klimatyzacja 

 

§ 147.  

1.   Wentylacja i klimatyzacja powinny zapewniać odpowiednią jakość środowiska 

 wewnętrznego, w tym wielkość wymiany powietrza, jego czystość, temperaturę,      

 wilgotność względną, prędkość ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu przepisów  

 odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków  

 bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych określonych w rozporządzeniu. 

 

2. Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w 

innych pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub 

bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza. 
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§ 147.  

 

3.    Klimatyzację należy stosować w pomieszczeniach, w których ze względów użytkowych, 

  higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest utrzymywanie 

odpowiednich parametrów powietrza wewnętrznego określonych w przepisach 

odrębnych i w Polskiej Normie dotyczącej parametrów obliczeniowych powietrza 

wewnętrznego. 

4. Instalowane w budynkach urządzenia do wentylacji i klimatyzacji, o których mowa w 

przepisie odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej, powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w tym przepisie. 

 

§ 148.  

 

1.   Wentylację mechaniczną wywiewną lub nawiewno-wywiewną należy stosować w 

budynkach wysokich i wysokościowych oraz w innych budynkach, w których zapewnienie 

odpowiedniej jakości środowiska wewnętrznego nie jest możliwe za pomocą wentylacji 

grawitacyjnej. W pozostałych budynkach może być stosowana wentylacja grawitacyjna  

lub wentylacja hybrydowa. 
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§ 148.  

 

2. W pomieszczeniu, w którym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, 

nie można stosować wentylacji grawitacyjnej ani wentylacji hybrydowej. Wymaganie to 

nie dotyczy  pomieszczeń z urządzeniami klimatyzacyjnymi niepobierającymi powietrza 

zewnętrznego. 

 

3. W pomieszczeniu zagrożonym wydzieleniem się lub przenikaniem z zewnątrz substancji  

        szkodliwej dla zdrowia bądź substancji palnej, w ilościach mogących stworzyć zagrożenie. 

 

4. W pomieszczeniu, w którym proces technologiczny jest źródłem miejscowej emisji  

substancji szkodliwych o niedopuszczalnym stężeniu lub uciążliwym zapachu, należy 

stosować odciągi miejscowe współpracujące z wentylacją ogólną, umożliwiające 

spełnienie w strefie pracy wymagań jakości środowiska wewnętrznego określonych w 

przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 

5. Instalacja wentylacji hybrydowej, wentylacji mechanicznej wywiewnej oraz nawiewno- 

        wywiewnej powinna mieć wentylatory o regulowanej wydajności. 

 

Warunki techniczne wykonywania budynków i odbioru robót 

Branża sanitarna 

  



 

 

§ 149.  

 

1.  Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących 

pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej 

wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości 

strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę 

przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. 

 

2.  Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzonego do pomieszczeń pracy powinien  

      odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o bezpieczeństwie i higienie pracy. 

 

3.   Powietrze zewnętrzne doprowadzone do pomieszczeń za pomocą wentylacji  

mechanicznej lub klimatyzacji, zanieczyszczone w stopniu przekraczającym wymagania 

określone dla powietrza wewnętrznego w przepisach odrębnych w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników  szkodliwych dla zdrowia, powinno być 

oczyszczone przed wprowadzeniem do wentylowanych pomieszczeń, z uwzględnieniem 

zanieczyszczeń występujących w pomieszczeniu. Wymaganie to nie dotyczy budynków 

jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej. 

Warunki techniczne wykonywania budynków i odbioru robót 

Branża sanitarna 

  



 

 

§ 149.  

 

4.  W pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób 

mechaniczny lub klimatyzowanych, wartości temperatury, wilgotności względnej i 

prędkości ruchu  powietrza w pomieszczeniach należy przyjmować do obliczeń zgodnie z 

Polską Normą dotyczącą parametrów obliczeniowych powietrza wewnętrznego. 

 

5.  Dla pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, wentylowanych w sposób naturalny, 

wartości temperatury wewnętrznej w okresach ogrzewczych należy przyjmować do 

obliczeń zgodnie z tabelą w § 134 ust. 2.  

 

Warunki techniczne wykonywania budynków i odbioru robót 

Branża sanitarna 

  



 

 

§ 150.  

 

1. W przypadku zastosowania w budynku przepływu powietrza wentylacyjnego między 

pomieszczeniami lub strefami wentylacyjnymi, w pomieszczeniu należy zapewnić kierunek 

przepływu od pomieszczenia o mniejszym do pomieszczenia o większym stopniu 

zanieczyszczenia powietrza. 

 

2. Przepływ powietrza wentylacyjnego w mieszkaniach powinien odbywać się z pokoi do 

pomieszczenia kuchennego lub wnęki kuchennej oraz do pomieszczeń 

higienicznosanitarnych. 

 

3. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji nie należy łączyć ze sobą przewodów z pomieszczeń  

o rożnych wymaganiach użytkowych i sanitarno-zdrowotnych. Nie dotyczy to budynków 

jednorodzinnych i rekreacji indywidualnej oraz wydzielonych lokali mieszkalnych lub 

użytkowych z indywidualną zorganizowaną wentylacją nawiewno-wywiewną. 

 

4. W instalacjach wentylacji i klimatyzacji przewody z pomieszczenia zagrożonego wybuchem  

     nie mogą łączyć się z przewodami z innych pomieszczeń. 
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§ 150.  

 

5. Dopuszcza się wentylowanie garaży oraz innych pomieszczeń nieprzeznaczonych na pobyt  

ludzi powietrzem o mniejszym stopniu zanieczyszczenia, niezawierającym substancji 

szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych zapachów, odprowadzanym z pomieszczeń 

niebędących pomieszczeniami higienicznosanitarnymi, jeżeli przepisy odrębne                          

nie stanowią inaczej. 

 

6. W pomieszczeniach w budynkach użyteczności publicznej i produkcyjnych, których 

przeznaczenie wiąże się z ich okresowym użytkowaniem, instalacja wentylacji 

mechanicznej powinna zapewniać możliwość ograniczenia intensywności działania lub jej 

wyłączenia poza okresem użytkowania pomieszczeń, z zachowaniem warunku normalnej 

pracy przez co najmniej jedną godzinę przed i po ich użytkowaniu..  
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§ 150.  

 

7. W pomieszczeniach, o których mowa w ust. 6, w przypadku występowania źródeł 

zanieczyszczeń szkodliwych dla zdrowia lub źródeł pary wodnej, należy zapewnić stałą, co 

najmniej półkrotną wymianę powietrza w okresie przerw w ich wykorzystywaniu, 

przyjmując do obliczania wentylowanej kubatury nominalną wysokość pomieszczeń, lecz 

nie większą niż 4 m, lub  zapewnić okresową wymianę powietrza sterowaną poziomem 

stężenia zanieczyszczeń. 

 

8. Instalowane w pomieszczeniu urządzenia, w szczególności zużywające powietrze, nie mogą 

     wywoływać zakłóceń ograniczających skuteczność funkcjonowania wentylacji. 

 

9. W pomieszczeniu z paleniskami na paliwo stałe, płynne lub z urządzeniami gazowymi 

pobierającymi powietrze do spalania z pomieszczenia i z grawitacyjnym odprowadzeniem 

spalin przewodem od urządzenia stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest 

zabronione. 
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§ 150.  

 

 

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację  

       nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. 

 

11. W pomieszczeniach, które należy chronić przed wpływem zanieczyszczeń z pomieszczeń 

       sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego, należy stosować wentylację mechaniczną 

       nadciśnieniową.  
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§ 151 

 

Było (2009): 

1.  W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji 

komfortowej o wydajności 2.000 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania 

ciepła z powietrza wywiewanego o skuteczności co najmniej 50 % lub recyrkulację, gdy jest 

to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień powietrza zewnętrznego 

nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych, jednak nie mniej niż 10 % 

powietrza nawiewanego. Dla wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła 

powinno wynikać z uwarunkowań technologicznych i rachunku ekonomicznego 

 

Otrzymał brzmienie (2014): 

1. W instalacjach wentylacji mechanicznej ogólnej nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji 

komfortowej o wydajności 500 m3/h i więcej należy stosować urządzenia do odzyskiwania 

ciepła z powietrza wywiewanego o sprawności temperaturowej co najmniej 50% lub 

recyrkulację, gdy jest to dopuszczalne. W przypadku zastosowania recyrkulacji strumień 

powietrza zewnętrznego nie może być mniejszy niż wynika to z wymagań higienicznych. Dla 

wentylacji technologicznej zastosowanie odzysku ciepła powinno wynikać z uwarunkowań 

technologicznych i rachunku ekonomicznego. 
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§ 151 

 

2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny mieć zabezpieczenia ograniczające przenikanie 

między wymieniającymi ciepło strumieniami powietrza do: 

1) 0,25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w przypadku 

wymiennika płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych, 

2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w przypadku 

wymiennika obrotowego, w odniesieniu do różnicy ciśnienia 400 Pa. 

 

3. Recyrkulację powietrza można stosować wówczas, gdy przeznaczenie wentylowanych 

pomieszczeń nie wiąże się z występowaniem bakterii chorobotwórczych, z emisją 

substancji szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych zapachów, przy zachowaniu wymagań § 

149 ust. 1 oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

 

10. Przepisu ust. 9 nie stosuje się do pomieszczeń, w których zastosowano wentylację  

       nawiewno-wywiewną zrównoważoną lub nadciśnieniową. 

 

11. W pomieszczeniach, które należy chronić przed wpływem zanieczyszczeń z pomieszczeń 

       sąsiadujących i z otoczenia zewnętrznego, należy stosować wentylację mechaniczną 

       nadciśnieniową.  
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§ 151 

 

2. Urządzenia do odzyskiwania ciepła powinny mieć zabezpieczenia ograniczające przenikanie 

między wymieniającymi ciepło strumieniami powietrza do: 

1) 0,25% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w przypadku 

wymiennika płytowego oraz wymiennika z rurek cieplnych, 

2) 5% objętości strumienia powietrza wywiewanego z pomieszczenia - w przypadku 

wymiennika obrotowego, w odniesieniu do różnicy ciśnienia 400 Pa. 

 

3. Recyrkulację powietrza można stosować wówczas, gdy przeznaczenie wentylowanych 

pomieszczeń nie wiąże się z występowaniem bakterii chorobotwórczych, z emisją 

substancji szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych zapachów, przy zachowaniu wymagań § 

149 ust. 1 oraz wymagań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. 

 

4. W budynku opieki zdrowotnej recyrkulacja powietrza może być stosowana tylko za zgodą i  

     na warunkach określonych przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 
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§ 151 

 

5. W przypadku stosowania recyrkulacji powietrza w instalacjach wentylacji mechanicznej 

nawiewno-wywiewnej lub klimatyzacji należy stosować układy regulacji umożliwiające w 

korzystnych warunkach pogodowych zwiększanie udziału powietrza zewnętrznego               

do 100 %. 

 

6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się w przypadkach, gdy zwiększanie strumienia powietrza 

wentylacyjnego uniemożliwiałoby dotrzymanie poziomu czystości powietrza wymaganego 

przez względy technologiczne. 

 

7. Wymagań ust. 1 można nie stosować w przypadku instalacji używanych krócej niż  

    przez 1 000 godzin w roku. 
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§ 153.  

 

1. Przewody i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być 

zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby zminimalizować odkładanie się 

zanieczyszczeń na ich powierzchniach wewnętrznych kontaktujących się z powietrzem 

wentylacyjnym. 

 

2. Przewody powinny mieć przekrój poprzeczny właściwy dla przewidywanych przepływów 

powietrza oraz konstrukcję przystosowaną do maksymalnego ciśnienia i wymaganej 

szczelności instalacji, z uwzględnieniem Polskich Norm dotyczących wytrzymałości i 

szczelności przewodów. 

 

3. Właściwości materiałów przewodów lub sposób zabezpieczania ich powierzchni powinny  

być dobrane odpowiednio do parametrów przepływającego powietrza oraz do 

warunków występujących w miejscu ich zamontowania. 

 

4. Przewody instalowane w miejscach, w których mogą być narażone na uszkodzenia  

        mechaniczne, powinny być zabezpieczone przed tymi uszkodzeniami. 
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§ 153.  

 

5. Przewody powinny być wyposażone w otwory rewizyjne spełniające wymagania Polskiej  

Normy dotyczącej elementów przewodów ułatwiających konserwację, umożliwiające 

oczyszczenie wnętrza tych przewodów, a także innych urządzeń i elementów instalacji, o ile 

ich konstrukcja nie pozwala na czyszczenie w inny sposób niż poprzez te otwory, przy czym 

nie należy ich sytuować w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych. 

 

6. Przewody prowadzone przez pomieszczenia lub przestrzenie nieogrzewane powinny mieć 

    izolację cieplną, z uwzględnieniem wymagań określonych w § 267 ust. 1. 

 

7. Przewody instalacji klimatyzacji, przewody stosowane do recyrkulacji powietrza oraz 

prowadzące do urządzeń do odzyskiwania ciepła, a także przewody prowadzące powietrze 

zewnętrzne przez ogrzewane pomieszczenia, powinny mieć izolację cieplną i 

przeciwwilgociową. 

 

Warunki techniczne wykonywania budynków i odbioru robót 

Branża sanitarna 

  



 

 

§ 154.  

 

1. Urządzenia i elementy wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być stosowane w 

sposób umożliwiający uzyskanie zakładanej jakości środowiska w pomieszczeniu przy 

racjonalnym zużyciu energii do ogrzewania i chłodzenia oraz energii elektrycznej. 

 

2. Instalacje klimatyzacji powinny być wyposażone w odpowiednie urządzenia pomiarowe  

    służące do sprawdzania warunków pracy i kontroli zużycia energii. 

 

3. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, takie jak centrale, klimakonwektory 

wentylatorowe, klimatyzatory, aparaty ogrzewcze i chłodząco-wentylacyjne, powinny być 

tak instalowane, aby była zapewniona możliwość ich okresowej kontroli, konserwacji, 

naprawy lub wymiany. 

 

4. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne usytuowane na zewnątrz budynku powinny mieć 

     odpowiednią obudowę lub inne zabezpieczenie przed wpływem czynników    

     atmosferycznych. 
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§ 154.  

 

5. W przypadku pomieszczeń o specjalnych wymaganiach higienicznych należy stosować  

centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne umożliwiające utrzymanie podwyższonej czystości 

wewnątrz obudowy, wyposażone w oświetlenie wewnętrzne i wzierniki do kontroli stanu 

centrali z zewnątrz. 

 

6. Urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniami znajdującymi się w powietrzu zewnętrznym, a w szczególnych 

przypadkach w powietrzu obiegowym (recyrkulacyjnym), za pomocą filtrów: 

1) nagrzewnice, chłodnice i urządzenia do odzyskiwania ciepła - co najmniej klasy G4, 

2) nawilżacze - co najmniej klasy F6, 

określonych w Polskiej Normie dotyczącej klasyfikacji filtrów powietrza. 

 

7. Nawilżacze w instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być zabezpieczone 

przed przeciekaniem wody na zewnątrz oraz przed przenoszeniem kropel wody przez 

powietrze wentylacyjne do dalszych części instalacji. 
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§ 154.  

 

8. Połączenia wentylatorów z przewodami wentylacyjnymi powinny być wykonane za  

pomocą elastycznych elementów łączących, z zachowaniem wymagań określonych w § 267 

ust. 7. 

 

9. Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny być wyposażone w przepustnice 

zlokalizowane w miejscach umożliwiających regulację instalacji, a także odcięcie dopływu 

powietrza zewnętrznego i wypływu powietrza wewnętrznego. Wymaganie to nie dotyczy 

instalacji mechanicznej wywiewnej, przewidzianej do okresowej pracy jako wentylacja 

grawitacyjna. 

 

10. Moc właściwa wentylatorów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i   

      klimatyzacyjnych  powinna nie przekraczać wartości określonych w tabeli. 

      Podział ze względu na rodzaj i zastosowanie wentylatora o maksymalnej mocy  

      właściwej [kW/(m3/s)] np. wentylator nawiewny, instalacja klimatyzacji lub wentylacji  

      nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła to wartość 1,60 [kW/(m3/s)]  
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§ 154.  

 

11. Dopuszcza się zwiększenie mocy właściwej wentylatora w przypadku zastosowania  

wybranych elementów instalacji do wartości wyższej np. dodatkowy stopień filtracji 

powietrza z filtrami klasy H10 i wyższej – dodatkowa moc właściwa wentylatora  0,60 

[kW/(m3/s)]  

 

12. Temperatury zasilania i powrotu czynnika chłodzącego belek chłodzących i elementów 

chłodzących płaszczyznowych powinny być tak dobrane, aby nie występowała 

kondensacja pary wodnej na powierzchniach tych urządzeń. 

 

13. Pompy obiegowe w obiegach chłodzących i ogrzewczych instalacji klimatyzacji powinny  

       być regulowane według obciążenia cieplnego. 
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DZIAŁ IV 

Wyposażenie techniczne budynków 

Rozdział 7 

Instalacja gazowa na paliwa gazowe 

(Odniesienie do - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 

poz. 640) 

 

§ 156.  

 

1. Zaopatrzenie budynków w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadać potrzebom 

użytkowym i warunkom wynikającym z własności fizykochemicznych gazu oraz warunkom 

technicznym przyłączenia do sieci gazowej, określonym przez dostawcę gazu. 

 

2. Instalację gazową zasilaną z sieci gazowej stanowi układ przewodów za kurkiem głównym, 

prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym 

wyposażeniem, a także urządzeniami do pomiaru zużycia gazu, urządzeniami gazowymi oraz 

przewodami spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli są one elementem wyposażenia 

urządzeń gazowych. 
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(Odniesienie do - Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. 

poz. 640) 

 

http://www.mg.gov.pl/node/18616  

 

Jasne i czytelne przepisy dla inwestorów planujących budowę obiektów w pobliżu 

infrastruktury gazowej, jak również gazociągów wprowadza rozporządzenie Ministra 

Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci             

gazowe i ich usytuowanie, które zostało opublikowane 4 czerwca 2013 r.                                    

w Dzienniku Ustaw. Nowe rozwiązania wchodzą w życie  5 września 2013 r. 

 

Celem rozporządzenia jest stworzenie przejrzystych ram prawnych dla funkcjonowania 

przedsiębiorstw energetycznych w sektorze gazu ziemnego oraz zmniejszenie uciążliwości        

dla właścicieli nieruchomości, na których istnieją lub są planowane gazociągi.   

 

Dokument określa m.in. strefy kontrolowane dla wszystkich gazociągów, eliminując           

wątpliwości interpretacyjne, które powstały na gruncie rozporządzenia z 2001 r.  
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§ 156.  

 

3. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym ze stałych zbiorników lub baterii butli, 

znajdujących się na działce budowlanej na zewnątrz budynku, stanowi układ przewodów za 

głównym zaworem odcinającym instalację zbiornikową, butle lub kolektor butli 

prowadzonych na zewnątrz lub wewnątrz budynku, wraz z armaturą, kształtkami i innym 

wyposażeniem, a także urządzenia do pomiaru zużycia gazu, urządzenia gazowe z 

wyposażeniem oraz przewody spalinowe lub powietrzno-spalinowe odprowadzające spaliny 

bezpośrednio poza budynek lub do przewodów w ścianach. 

 

4. Instalację gazową zasilaną gazem płynnym z indywidualnej butli, znajdującej się wewnątrz 

budynku, stanowi butla gazowa, urządzenie redukcyjne przy butli, przewod z armaturą, 

kształtkami i innym wyposażeniem, a także urządzenie gazowe wraz z przewodami 

spalinowymi lub powietrzno-spalinowymi, jeżeli stanowią one element składowy urządzeń 

gazowych. 
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§ 156.  

 

5. Instalację zbiornikową gazu płynnego stanowi zespół urządzeń składający się ze zbiornika  

albo grupy zbiorników z armaturą i osprzętem oraz z przyłącza gazowego z głównym 

zaworem odcinającym. 

 

6. Wymagania dla instalacji gazowych, o których mowa w rozporządzeniu, nie dotyczą  

instalacji przeznaczonych dla celów rolniczych i produkcyjno-przemysłowych 

(technologicznych).  
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Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640) 

 

1. Doprecyzowano odległości pomiędzy gazociągami a inną infrastrukturą podziemną 

2. Określono wymagania dla wykonywania skrzyżowań z infrastrukturą, obiektami 

budowlanymi,  przeszkodami – dotyczy dróg, szlaków żeglownych, cieków, linii 

kolejowych, linii energetycznych, kanalizacją telekomunikacyjną i energetyczną  

 

3. Określono precyzyjnie z jakich  materiałów można budować sieci gazowe; 

 

4. Szczegółowe określenie klas lokalizacji, w jakich możliwe jest budowanie gazociągów  

oraz wymagań wytrzymałościowych, jakie powinny spełniać sieci gazowe                           

w zależności od klasy lokalizacji; 

 

5. Doprecyzowano wymagania dotyczące prób wytrzymałościowych oraz prób szczelności  

 

6. Jednoznacznie sprecyzowano, że rozporządzenie należy stosować przy projektowaniu,  

        budowie,    przebudowie sieci gazowej służącej do transportu gazu zmiennego.  

7. Zdefiniowano pojęcia gazu (gazu ziemny) – pominięty został gaz koksowniczy                    

oraz biogaz  
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§ 157.  

 

1. W przewodach gazowych, doprowadzających gaz do zewnętrznej ściany budynku 

mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego, użyteczności publicznej i rekreacji indywidualnej, 

nie powinno być ciśnienia wyższego niż 500 kPa, a do ścian zewnętrznych pozostałych 

budynków  wyższego niż 1600 kPa. 

 

2. Instalacja gazowa w budynku powinna zapewniać doprowadzenie paliwa gazowego w ilości 

odpowiadającej potrzebom użytkowym oraz odpowiednią wartość ciśnienia przed 

urządzeniami gazowymi, zależną od rodzaju paliwa gazowego zastosowanego do zasilania 

budynku, określoną Polską Normą dotyczącą paliw gazowych, przy czym ciśnienie to nie 

powinno być wyższe niż 5 kPa. 

 

3. Instalacja gazowa w budynku o wysokości większej niż 35 m ponad poziomem terenu może  

być doprowadzona tylko do pomieszczeń technicznych, w których są zainstalowane 

urządzenia gazowe, usytuowanych w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej, a 

także na najwyższej kondygnacji budynku lub nad tą kondygnacją, pod warunkiem 

zastosowania urządzeń stabilizujących ciśnienie gazu.  
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§ 157.  

 

4. Zastosowanie instalacji gazowej w budynkach o wysokości ponad 25 m wymaga uzyskania 

pozytywnej opinii wydanej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej 

Straży Pożarnej. 

 

5. Instalacje gazowe zasilane gazem płynnym mogą być wykonywane tylko w budynkach  

     niskich. 

 

6. Zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego i gazu z sieci gazowej. 

 

7. W budynku niskim, mającym w mieszkaniach instalację zasilaną gazem płynnym, dopuszcza  

się usytuowanie kotłowni gazowej zasilanej z sieci gazowej. 

 

8. Instalacje gazowe zasilane gazem o gęstości większej od gęstości powietrza nie mogą być 

stosowane w pomieszczeniach, których poziom podłogi znajduje się poniżej otaczającego 

terenu oraz w których znajdują się studzienki lub kanały instalacyjne i rewizyjne poniżej 

podłogi. 
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§ 158.  

 

1. Instalacje sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu mogą być stosowane w 

budynkach, w których jest ustanowiony stały nadzór, zapewniający podejmowanie działań 

zaradczych, a także w budynkach jednorodzinnych. 

 

2. Czujki sygnalizujące niedopuszczalny poziom stężenia gazu w budynkach, o których mowa  

w ust. 1, powinny być instalowane w piwnicach i suterenach oraz w pomieszczeniach, w 

których istnieje możliwość nagromadzenia gazu przy stanach awaryjnych instalacji lub 

przyłącza gazowego. 

 

3. Sygnały alarmowe stanu zagrożenia wybuchem w budynkach, z wyłączeniem budynków 

jednorodzinnych, powinny być kierowane do służb lub osób zobowiązanych do podjęcia 

skutecznej akcji zapobiegawczej. 

 

4. Zabrania się instalowania urządzeń sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do części 

mieszkalnej budynku wielorodzinnego. Nie dotyczy to indywidualnych urządzeń 

sygnalizacyjno-odcinających dopływ gazu do odrębnych mieszkań. 
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§ 158.  

 

5. Urządzenia sygnalizacyjno-odcinające dopływ gazu należy stosować w tych  

pomieszczeniach, w których łączna nominalna moc cieplna zainstalowanych urządzeń 

gazowych jest większa niż 60 kW. 

 

6. Zawór odcinający dopływ gazu do budynku, będący elementem składowym urządzenia 

sygnalizacyjno-odcinającego, powinien być instalowany poza budynkiem, między kurkiem 

głównym a wprowadzeniem przewodu do budynku. 

 

7. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z przewodów metalowych  

powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących przez zainstalowanie 

wstawki izolacyjnej na wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku. 
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§ 159.  

 

1. Instalacja gazowa budynku zasilanego z sieci gazowej powinna mieć zainstalowany na  

       przyłączu kurek główny, umożliwiający odcięcie dopływu gazu.  

 

2.    Kurek główny powinien być zainstalowany na zewnątrz budynku w wentylowanej szafce  

co najmniej z materiału trudnozapalnego przy ścianie, we wnęce ściennej lub w 

odległości nieprzekraczającej 10 m od zasilanego budynku, w miejscu łatwo dostępnym i 

zabezpieczonym przed wpływami atmosferycznymi, uszkodzeniami mechanicznymi i 

dostępem osób niepowołanych. 

 

3.     W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej dopuszcza się  

        instalowanie kurka głównego w odległości większej niż 10 m od zasilanego budynku, 

wentylowanej szafce, usytuowanej w linii ogrodzenia od ulicy lub ogólnego ciągu     

pieszego z dostępem do niej od strony zewnętrznej działki budowlanej. 

4.    W budynkach o charakterze monumentalnym dopuszcza się instalowanie kurków       

       głównych w miejscach łatwo dostępnych z zewnątrz, niebędących pomieszczeniami, np.     

       w  podcieniach, prześwitach, bramach, w odległości nie większej niż 2 m od lica   

        zewnętrznego budynku. 
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§ 159.  

 

 

5. Odległość kurka głównego, montowanego przy ścianie lub we wnęce ściany budynku, od  

poziomu terenu oraz najbliższej krawędzi okna, drzwi lub innego otworu w budynku 

powinna wynosić co najmniej 0,5 m. 

 

6. W uzasadnionych przypadkach, wynikających z rozwiązania funkcjonalno-przestrzennego  

budynku, może być zainstalowany więcej niż jeden kurek główny. W takim przypadku 

instalacje zasilane z oddzielnych przyłączy nie mogą być ze sobą połączone. 

 

7. W zwartej zabudowie śródmiejskiej dopuszcza się instalowanie kurka głównego przed  

budynkiem, poniżej poziomu terenu, pod warunkiem zachowania wymagań właściwych dla 

armatury zaporowej montowanej na gazociągach sieci gazowych. 

 

8. Miejsce usytuowania kurka głównego powinno być jednoznacznie oznakowane. Na  

budynku mającym więcej niż jeden kurek główny należy umieścić informację o liczbie i 

miejscach ich zainstalowania. 
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§ 163.  

 

1. Przewody instalacji gazowej, prowadzone poniżej poziomu terenu, poza budynkiem w 

odległości większej niż 0,5 m od jego ściany zewnętrznej, powinny spełniać wymagania 

określone w przepisach odrębnych dotyczących sieci gazowych. 

 

1a. Przewody instalacji gazowej powinny być wykonane w sposób zapewniający spełnienie 

wymagań szczelności i trwałości określonych w Polskiej Normie dotyczącej przewodów 

gazowych dla budynków. 

 

2. Przewody instalacji gazowej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do  

kurków odcinających przed gazomierzami w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 

lub do odgałęzień lokali użytkowych w budynkach użyteczności publicznej, powinny być 

wykonane z rur stalowych bez szwu bądź z rur stalowych ze szwem przewodowych, 

zgodnych z wymaganiami przedmiotowych Polskich Norm, łączonych przez spawanie. 
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§ 163.  

 

3.  Przewody instalacji gazowej w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zagrodowych i 

rekreacji indywidualnej, począwszy od 0,5 m przed zewnętrzną ścianą budynku do 

wyprowadzenia poza lico wewnętrzne tej ściany, powinny być wykonane z rur, o których 

mowa w ust. 2. 

 

4. W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, budynkach w zabudowie zagrodowej i  

budynkach rekreacji indywidualnej przewody instalacji gazowej, a w pozostałych 

budynkach tylko przewody za gazomierzami lub odgałęzieniami prowadzącymi do 

odrębnych mieszkań lub lokali użytkowych, powinny być wykonane z rur, o których mowa 

w ust. 2, łączonych również z zastosowaniem połączeń gwintowanych lub z rur miedzianych 

łączonych przez lutowanie lutem twardym. Dopuszcza się stosowanie innych sposobów 

łączenia rur, jeżeli spełniają one wymagania szczelności i trwałości określone w Polskiej 

Normie dotyczącej przewodów gazowych dla budynków. 

5. Po zewnętrznej stronie ścian budynku nie mogą być prowadzone przewody gazowe  

wykonane: 1) z rur stalowych, jeżeli służą do rozprowadzania paliw gazowych 

zawierających parę wodną lub inne składniki ulegające kondensacji w warunkach 

eksploatacyjnych, 2) z rur miedzianych. 
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§ 164.  

 

1. Przewodów instalacji gazowych nie należy prowadzić przez pomieszczenia mieszkalne 

oraz pomieszczenia, których sposób użytkowania może spowodować naruszenie stanu 

technicznego instalacji lub wpływać na parametry eksploatacyjne gazu. 

 

2. Zabrania się prowadzenia przez pomieszczenia mieszkalne przewodów instalacji gazowej z 

zastosowaniem połączeń gwintowanych, a także z zastosowaniem innych sposobów 

łączenia rur, jeżeli mogą one stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych instalacji stanowiących 

wyposażenie budynku (ogrzewczej wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, 

piorunochronnej itp.), należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich 

użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami 

powinna umożliwiać wykonywanie prac konserwacyjnych. 

 

4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w odległości co najmniej 0,1  

m powyżej innych przewodów instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od 

gęstości powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących. 
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§ 164.  

 

5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami instalacyjnymi powinny  

    być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. 

 

6. Dopuszcza się prowadzenie przewodów gazowych z rur stalowych bez szwu i rur stalowych  

ze szwem przewodowych, łączonych za pomocą spawania przez jedną kondygnację garażu, 

znajdującą się bezpośrednio pod kondygnacją nadziemną budynku, pod warunkiem 

zabezpieczenia tych przewodów przed uszkodzeniem mechanicznym. 
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§ 166.  

 

1. Urządzenia pomiarowe zużycia gazu, zwane dalej „gazomierzami”, spełniające 

wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej gazomierzy, powinny być 

zainstalowane oddzielnie dla każdego z odbiorców i zabezpieczone przed dostępem osób 

nieupoważnionych. 

2. Lokalizacja gazomierzy powinna zapewniać łatwy dostęp do ich kontroli lub wymiany. 

 

3. Przed każdym gazomierzem należy zainstalować zawór odcinający. Jeżeli gazomierz jest 

     instalowany w jednej szafce z kurkiem głównym, uznaje się, że wymaganie to jest       

     spełnione. 

 

4. Gazomierze mogą być instalowane:  

1) w szafkach z materiałów co najmniej trudnozapalnych, z otworami wentylacyjnymi: 

a) na klatkach schodowych lub korytarzach ogólnych, 

b) na zewnątrz budynku, razem z kurkiem głównym instalacji gazowej, z zachowaniem  

     warunków określonych w § 159 i 160, 

2) w szybach wentylowanych przeznaczonych dla pionów instalacyjnych, z drzwiczkami bez  

     otworów wentylacyjnych, dostępnymi od strony pomieszczeń niemieszkalnych. 
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§ 166.  

 

5. Dopuszcza się instalowanie gazomierzy, także bez szafek, w kuchniach stanowiących 

samodzielne pomieszczenie oraz w przedpokojach w istniejących budynkach mieszkalnych, 

podlegających przebudowie lub w których następuje remont instalacji gazowej. 

 

6. Gazomierze mogą być ponadto instalowane w wydzielonych i zamykanych  

pomieszczeniach piwnicznych, jeżeli mają one otwór okienny oraz przewód wentylacji 

grawitacyjnej wyprowadzony ponad dach lub przez ścianę zewnętrzną na wysokość co 

najmniej 2,5 m powyżej terenu, w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od bocznej krawędzi 

okien, drzwi i innych otworów. 
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§ 167.  

 

Gazomierzy nie można instalować: 

 

1) w pomieszczeniach mieszkalnych, łazienkach lub innych, w których występuje zagrożenie 

     korozyjne (wilgoć, opary związków chemicznych itp.), 

2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi, 

3) w odległości mniejszej w rzucie poziomym niż 1 m od palnika gazowego lub innego  

     paleniska, 

4) w odległości mniejszej niż 3 m od urządzenia gazowego, mierząc w rozwinięciu długości 

     przewodu. 
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§ 168.  

 

1. Gazomierze należy instalować w przedziale wysokości od 0,3 m do 1,8 m od poziomu 

     podłogi do spodu gazomierza lub co najmniej 0,5 m od poziomu terenu. 

 

2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od gęstości powietrza  

powinny być umieszczone powyżej licznika elektrycznego i innych urządzeń mogących 

iskrzyć, a do gazu o gęstości większej od gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej 

licznika i takich urządzeń. 

 

3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co liczniki elektryczne lub  

     inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być od nich oddalone co najmniej o 1 m. 

 

4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, jeżeli między tymi 

urządzeniami zostanie wykonana przegroda z materiału niepalnego o wysokości co 

najmniej 0,5 m powyżej i poniżej gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m 

od odległości lica gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany. 
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§ 169.  

 

Rozwiązania techniczne połączeń gazomierzy i urządzeń gazowych z instalacją powinny 

umożliwiać ich odłączenie bez konieczności demontażu części instalacji. 

 

§ 170.  

 

1. Urządzenia gazowe mogą być instalowane wyłącznie w pomieszczeniach spełniających 

warunki dotyczące ich wysokości, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a także 

dopływu powietrza do spalania określone w rozporządzeniu, w Polskich Normach i 

przepisach odrębnych. 

 

2. Urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu A i B,  

    nie mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, z zastrzeżeniem § 93 ust. 2 i 3. 

 

3. Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania, przez co rozumie się urządzenia typu C,  

mogą być instalowane w pomieszczeniach mieszkalnych, niezależnie od rodzaju 

występującej w nich wentylacji, pod warunkiem zastosowania koncentrycznych 

przewodów powietrzno-spalinowych, z zachowaniem wymagań § 175. 
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§ 171.  

Urządzenia gazowe, pozostające bez stałego dozoru w czasie ich użytkowania, takie jak 

kotły gazowe lub ogrzewacze pomieszczeń, powinny być wyposażone w samoczynnie 

działające zabezpieczenia przed skutkami spadku ciśnienia lub przerwą w dopływie gazu. 

 

§ 174.  

 

1. Grzewcze urządzenia gazowe, takie jak: kotły ogrzewcze, grzejniki wody przepływowej,  

niezależnie od ich obciążeń cieplnych, powinny być podłączone na stałe z indywidualnymi 

kanałami spalinowymi, z uwzględnieniem instrukcji technicznej producenta urządzenia, o 

której mowa w przepisach dotyczących zasadniczych wymagań dla urządzeń spalających 

paliwa gazowe. 

 

2. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych na zasadzie  

ciągu naturalnego powinny posiadać przekroje wynikające z obliczeń oraz zapewniać 

podciśnienie ciągu w wysokości odpowiedniej dla typu urządzenia i jego mocy cieplnej. 
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§ 174.  

 

3. Dopuszcza się stosowanie zbiorczych przewodów systemów powietrzno-spalinowych 

przystosowanych do pracy z urządzeniami z zamkniętą komorą spalania, wyposażonymi w 

zabezpieczenia przed zanikiem ciągu kominowego. 

 

4. Dopuszcza się stosowanie indywidualnych przewodów powietrznych i spalinowych jako 

zestawu wyrobów służących do doprowadzenia powietrza do urządzenia gazowego i 

odprowadzenia spalin na zewnątrz. 

 

5. Dopuszcza się w pomieszczeniu kotłowni przyłączenie kilku kotłów do wspólnego kanału 

spalinowego w przypadku: 

1) kotłów pobierających powietrze do spalania z pomieszczenia, pod warunkiem 

zastosowania skrzyniowego przerywacza ciągu lub wyposażenia kotłow w czujniki zaniku 

ciągu kominowego wyłączających równocześnie wszystkie kotły, 

2) wykonania dla kotłów z palnikami nadmuchowymi przewodu spalinowego o przekroju 

poprzecznym nie mniejszym niż 1,6 sumy przekrojów przewodów odprowadzających spaliny z 

poszczególnych kotłów, a także wyposażenie wylotu przewodu spalinowego w czujnik zaniku 

ciągu kominowego, wyłączającego równocześnie wszystkie kotły. 
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§ 174.  

 

6. Przewody i kanały spalinowe, odprowadzające spaliny od grzewczych urządzeń gazowych, 

    powinny być dostosowane do warunków pracy danego typu urządzenia. 

 

7. Przewody i kanały spalinowe odprowadzające spaliny od urządzeń gazowych, z    

     wyłączeniem kotłów, powinny spełniać następujące wymagania: 

1) przekroje poprzeczne przewodu, a także kanału spalinowego powinny być stałe                

    na całej długości, 

2) długość pionowych przewodów spalinowych powinna być nie mniejsza niż 0, 22 m, a 

     przewodów poziomych ułożonych ze spadkiem co najmniej 5% w kierunku urządzenia –   

     większa niż 2 m, 

3) długość kanału spalinowego mierzona od osi wlotu przewodu spalinowego do krawędzi  

     wylotu kanału nad dachem powinna być nie mniejsza niż 2 m, 

4) wyloty kanałów spalinowych, jeżeli wynika to z warunków pracy urządzeń, powinny być 

     zaopatrzone w wywietrzniki dobrane do ilości spalin, długości odcinków pionowych,  

     położenia w określonej strefie wiatrowej i warunków lokalnych. 
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§ 174.  

 

8. Dopuszcza się instalowanie przepustnic w przewodach odprowadzających spaliny z 

    poszczególnych urządzeń, jeżeli ich działanie nie zakłóca przepływu spalin. 

 

9. Urządzenia gazowe wyposażone w palniki nadmuchowe powinny być połączone  

    przewodami z kanałami spalinowymi, których przekroje należy dobierać z uwzględnieniem    

    nadciśnień występujących w komorach spalania tych urządzeń. 

 

10. Nad urządzeniami gazowymi typu restauracyjnego z odprowadzeniem spalin do  

pomieszczenia należy umieszczać okapy odprowadzające te spaliny do kanałow 

spalinowych, przy czym dla urządzeń o mocy cieplnej większej niż 30 kW należy instalować 

czujniki, wyłączające urządzenie w przypadku zaniku ciągu kominowego. 
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§ 175.  

 

1. Indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne przewody  

powietrzne i spalinowe od urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania mogą być 

wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, jeżeli urządzenia te mają nominalną moc 

cieplną nie większą niż: 

1) 21 kW - w wolno stojących budynkach jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji 

indywidualnej, 

2) 5 kW - w pozostałych budynkach mieszkalnych. 

 

2. Wyloty przewodów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powinny znajdować się wyżej niż 2,5 m 

    ponad poziomem terenu. Dopuszcza się sytuowanie tych wylotów poniżej 2,5 m, lecz nie 

mniej niż 0,5 m ponad poziomem terenu, jeżeli w odległości do 8 m nie znajduje się plac 

zabaw dla dzieci lub inne miejsca rekreacyjne. 

 

3. Odległość między wylotami przewodów, o których mowa w ust. 1, powinna być nie  

mniejsza niż 3 m, a odległość tych wylotów od najbliższej krawędzi okien otwieranych i 

ryzalitów przesłaniających nie mniejsza niż 0,5 m. 
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§ 175.  

 

4. W budynkach produkcyjnych i magazynowych oraz halach sportowych i widowiskowych  

nie ogranicza się nominalnej mocy cieplnej urządzeń z zamkniętą komorą spalania, od 

których indywidualne koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe lub oddzielne 

przewody powietrzne i spalinowe są wyprowadzone przez zewnętrzną ścianę budynku, 

jeżeli odległość tej ściany od granicy działki budowlanej wynosi co najmniej 8 m, a od 

ściany innego budynku z oknami nie mniej niż 12 m, a także jeżeli wyloty przewodów 

znajdują się wyżej niż 3 m ponad poziomem terenu. 
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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 ktorych 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 2000 kW należy  

instalować w służącym wyłącznie do tego celu pomieszczeniu technicznym lub w budynku 

wolno stojącym przeznaczonym wyłącznie na kotłownię. 
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§ 176.  

 

5. Kotły na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej powyżej 2000 kW mogą być instalowane 

     wyłącznie w budynku wolno stojącym przeznaczonym na kotłownię. 

6. Kubatura pomieszczeń z kotłami na paliwa gazowe o łącznej mocy cieplnej do 60 kW oraz z 

    kotłami o mocy cieplnej powyżej 60 kW pobierającymi powietrze z pomieszczeń powinna 

    odpowiadać wymaganiom określonym w § 172. 

 

7. Kubatura pomieszczeń z kotłami, o których mowa w ust. 4 i 5, z zamkniętą komorą  

    spalania, powinna być określana indywidualnie, przy uwzględnieniu warunków  

    technicznych i technologicznych, a także wymagań eksploatacyjnych. 

 

8. W pomieszczeniu z zainstalowanymi kotłami, o których mowa w ust. 4 i 5, zabrania się 

     instalowania urządzeń przeznaczonych do pomiaru zużycia gazu. 

 

9. Do pomieszczeń technicznych z zainstalowanymi kotłami o łącznej mocy cieplnej powyżej  

60 kW do 2000 kW, zlokalizowanych w budynku o innym przeznaczeniu niż kotłownia, 

należy doprowadzić odrębny przewód gazowy, z którego nie mogą być zasilane pozostałe 

urządzenia gazowe w tym budynku. 
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