ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 6 listopada 2008 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego2)
Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133)
wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 11 w ust. 2:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) rozwiązania zasadniczych elementów wyposaŜenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniające uŜytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w
szczególności instalacji i urządzeń budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji,
gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takŜe sposób
powiązania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami
pomiarowymi, załoŜenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych
obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości urządzeń, przy czym naleŜy
przedstawić:
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych załoŜone parametry klimatu wewnętrznego z powołaniem przepisów technicznobudowlanych oraz innych przepisów w tym zakresie,
b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urządzeń
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz określenie wartości
mocy cieplnej i chłodniczej oraz mocy elektrycznej związanej z tymi urządzeniami; ’’,
1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i
mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w
sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2)
Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L
1 z 04.01.2003 str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne Rozdział 12, tom 2, str. 168).
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 88,
poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914.

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:
„9) charakterystykę energetyczną obiektu budowlanego, opracowaną zgodnie z
przepisami dotyczącymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i
lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość technicznouŜytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki
energetycznej, z wyjątkiem obiektów wymienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, określającą w
zaleŜności od potrzeb:
a) bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zuŜywających inne rodzaje
energii, stanowiących jego stałe wyposaŜenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem
mocy urządzeń słuŜących do celów technologicznych związanych z przeznaczeniem
budynku,
b) w przypadku budynku wyposaŜonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chłodnicze - właściwości cieplne przegród zewnętrznych, w tym ścian
pełnych oraz drzwi, wrót, a takŜe przegród przezroczystych i innych,
c) parametry sprawności energetycznej instalacji
ogrzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych lub chłodniczych oraz innych urządzeń mających wpływ na
gospodarkę energetyczną obiektu budowlanego,
d) dane wykazujące, Ŝe przyjęte w projekcie architektoniczno-budowlanym
rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dotyczące oszczędności
energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych; ”,
c) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
,,10a) w stosunku do budynku o powierzchni uŜytkowej, większej niŜ 1000 m2,
określonej zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi właściwości uŜytkowych w
budownictwie oraz określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i
kubaturowych – analizę moŜliwości racjonalnego wykorzystania pod względem
technicznym, ekonomicznym i środowiskowym, odnawialnych źródeł energii, takich jak:
energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a takŜe
moŜliwości zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub
blokowego ogrzewania;” ;
2) w § 12 w ust.1:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i klimatyzowanego –
rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnętrznych wraz z niezbędnymi
szczegółami budowlanymi, mającymi wpływ na właściwości cieplne i szczelność
powietrzną przegród, jeŜeli ich odwzorowanie nie było wystarczające na rysunkach, o
których mowa w pkt 2;”,
b) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) instalacje: sanitarne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i
gazowe,”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

MINISTER INFRASTRUKTURY

UZASADNIENIE
Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu
budowlanego zapewnia wdroŜenie wymagania zawartego w art. 5 dyrektywy
2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków, w zakresie dotyczącym obowiązku
dokonywania, w ramach prac projektowych, analizy moŜliwości wykorzystania
alternatywnych źródeł energii, na potrzeby ogrzewania lub chłodzenia czy
przygotowania ciepłej wody uŜytkowej, w przypadku budynków nowowznoszonych o
powierzchni uŜytkowej przekraczającej 1000 m2 .
Proponowane regulacje:
1) zapewniać mają zaostrzenie polityki racjonalizacji energii w sektorze zasobów
budowlanych, przy jednoczesnym zagwarantowaniu odpowiedniej jakości środowiska
wewnętrznego;
2) zapewnić mają odpowiedni standard wykonywania projektów budowlanych pod
kątem przygotowania budynków do oceny energetycznej i sporządzania świadectw
charakterystyki energetycznej budynków, części budynków stanowiących samodzielną
całość techniczno-uŜytkową oraz lokali mieszkalnych oraz moŜliwość ich ewentualnej
weryfikacji.
Niniejsze rozporządzenie wraz z jednocześnie przygotowanymi projektami:
1) nowego rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej
samodzielną całość techniczno-uŜytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów
świadectw ich charakterystyki energetycznej;
2) nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
- stanowi wypełnienie ustaleń dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
Zmiana w § 11 w ust. 2 wynika z potrzeby jednoznacznego uregulowania
obowiązku
projektowania
instalacji
wentylacji
grawitacyjnej,
podyktowanej
koniecznością zapewnienia spełniania odpowiednich wymagań higieniczno-zdrowotnych
w budynkach w zakresie wymiany powietrza dostosowanej do potrzeb uŜytkowych oraz
jakości środowiska wewnętrznego,
Wprowadzenie w nowym § 11 ust. 2 pkt 9 obowiązku sporządzania, w ramach
projektu budowlanego, projektowanej charakterystyki energetycznej według zasad
podanych w
rozporządzeniu w sprawie metodologii obliczania charakterystyki
energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej
samodzielną całość techniczno-uŜytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów
świadectw ich charakterystyki energetycznej. Obowiązek ten ma na celu inwentaryzację
wskaźników oraz danych projektowych niezbędnych do sporządzenia świadectwa
charakterystyki energetycznej dla nowowznoszonego budynku.

Rozporządzenie nie podlega procedurze notyfikacji zgodnie z przepisami
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239,
poz. 2039, późn. zm.), stanowi bowiem wypełnienie postanowień dyrektywy
2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie charakterystyki energetycznej
budynków.
Przepisy rozporządzenia wejdą w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r., tak aby
zapewnić moŜliwość przygotowania się uczestników procesu budowlanego do
spełniania nowych wymagań, w oparciu o które, między innymi dokonywana będzie
ocena energetyczna budynków i sporządzane świadectwa charakterystyki
energetycznej.
Projekt został umieszczony do publicznej wiadomości na stronie BIP-u Ministerstwa
Infrastruktury.
Do prac nad projektem rozporządzenia jak dotychczas nie zgłosiły się podmioty
zainteresowane tymi pracami w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414).
Projekt został uzgodniony przez Komisję Wspólną
Terytorialnego na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2008 r.

Rządu

i

Samorządu

Ocena zgodności z prawem Unii Europejskiej nie wykazała nieprawidłowości w
proponowanych regulacjach prawnych.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Cel wprowadzenia rozporządzenia
WdroŜenie postanowień dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.
2. Wyniki konsultacji społecznych
W ramach konsultacji społecznych i środowiskowych przeprowadzonych od 31 marca
br. projekt został przekazany do ponad 75 jednostek opiniotwórczych: ośrodków
akademickich, jednostek naukowo-badawczych, stowarzyszeń i zrzeszeń branŜowych i
organizacji samorządowych, środowiska wykonawców, projektantów, audytorów
energetycznych, rzeczoznawców majątkowych, związków spółdzielczości, deweloperów,
zarządców budynków komunalnych, właścicieli i zarządców budynków uŜyteczności
publicznej itp. Zgłoszone w ramach uzgodnień środowiskowych i społecznych uwagi
miały merytoryczny charakter uzupełniająco-porządkujący. Wszystkie uwagi były
szczegółowo analizowane pod kątem moŜliwości ich uwzględnienia.
3. Podmioty, na które oddziaływuje rozporządzenie
Proponowane regulacje oddziaływują na podmioty funkcjonujące w sektorze
budownictwa i zajmujące się projektowaniem i nadzorem budowlanym, pośrednio
oddziaływują teŜ na inwestorów.
Wzrost kosztów ponoszonych przez inwestorów z tytułu projektowanej zmiany wymagań
odnośnie konieczności zamieszczania w opisie technicznym projektu budynku o
powierzchni uŜytkowej większej niŜ 1000 m2, analizy moŜliwości racjonalnego
wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, a takŜe energii skojarzonej, będzie
równowaŜony obniŜką kosztów eksploatacji z tytułu wykorzystywania źródeł „czystej
energii.
4. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym na budŜet państwa i budŜety
jednostek samorządu terytorialnego
Projektowane rozwiązanie nie generuje dodatkowych wydatków z budŜetu państwa i
sektora finansów publicznych.
5. Wpływ na rynek pracy
NaleŜy oczekiwać, Ŝe dzięki proponowanym regulacjom będzie on znaczący i
pozytywny.
Wejście
w Ŝycie
regulacji skutkować będzie zwiększonym
zapotrzebowaniem na usługi związane z problematyką objętą ustawą Prawo budowlane.
6. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Stabilizacja i rozwój przedsiębiorstw istniejących oraz stworzenie proponowanymi
rozwiązaniami warunków do powstania nowych przedsiębiorstw, bez naruszenia zasad
wolnej konkurencji.
7. Wpływ na sytuację i rozwój regionalny

NaleŜy oczekiwać, Ŝe dzięki proponowanym regulacjom będzie on znaczący i
pozytywny. Wejście w Ŝycie regulacji skutkować powinno rozwojem regionalnym w
zakresie planowania przestrzennego i budownictwa energooszczędnego.

