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

 
§ 2. 1. Przepisy rozporządzenia stosuje się przy projektowaniu i budowie, w tym 

także odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 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, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynków 
istniejących lub ich części wymagania, o których mowa w § 1, mogą być spełnione w 
sposób inny niż podany w rozporządzeniu, stosownie do wskazań ekspertyzy 
technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budow-
lanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym 
komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym 
wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy. 

3. Dla budynków na terenach zamkniętych uzgodnienia, o których mowa w ust. 
2, dokonuje się z właściwymi służbami odpowiadającymi za bezpieczeństwo 
pożarowe i sanitarne. 

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. 

5. Przepisy rozporządzenia odnoszące się do budynku o określonym 
przeznaczeniu stosuje się także do każdej części budynku o tym przeznaczeniu. 
… 

§ 113. 1. Instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, 
armatury i urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę, 
spełniającą wymagania jakościowe określone w przepisach odrębnych dotyczących 
warunków, jakim powinna odpowiadać woda do spożycia przez ludzi. 

2. Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociągowej rozpoczyna się 
bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego, a instalacja zimnej wody 
pochodzącej z własnego ujęcia (studni) - od urządzenia, za pomocą którego jest 
pobierana woda z tego ujęcia. 

3. Instalacja ciepłej wody rozpoczyna się bezpośrednio za zaworem na zasileniu 
zimną wodą urządzenia do przygotowania ciepłej wody. 

4. Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób 
zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku, zgodnie z jego przeznaczeniem, oraz 
spełniać wymagania określone w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji 
wodociągowych. 

5. Instalacja wodociągowa zimnej wody powinna spełniać wymagania określone 
w przepisach odrębnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w Polskiej 
Normie dotyczącej instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. 



6. Wyroby zastosowane w instalacji wodociągowej powinny być tak dobrane, aby 
ich wzajemne oddziaływanie nie powodowało pogorszenia jakości dostarczanej wody 
oraz zmian skracających trwałość tej instalacji. 

7. Instalacja wodociągowa powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające 
wtórne zanieczyszczenie wody, zgodnie z wymaganiami dla przepływów zwrotnych, 
określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji wodociągowych. 

8. Instalację wodociągową wykonaną z zastosowaniem przewodów metalowych, 
a także metalową armaturę oraz metalowe urządzenia instalacji wodociągowej 
wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów nieprzewodzących prądu 
elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, o których 
mowa w § 183 ust. 1 pkt 7. 

 
§ 114. 1. Ciśnienie wody w instalacji wodociągowej w budynku, poza hydrantami 

przeciwpożarowymi, powinno wynosić przed każdym punktem czerpalnym nie mniej 
niż 0,05 MPa (0,5 bara) i nie więcej niż 0,6 MPa (6 barów). 

2. Jeżeli minimalne ciśnienie, określone w ust. 1, nie może być uzyskane ze 
względu na występujące stale lub okresowo niedostateczne ciśnienie wody w sieci 
wodociągowej, należy zastosować odpowiednie urządzenia techniczne, zapewnia-
jące wymaganą jego wielkość w instalacji wodociągowej w budynku. 

 
§ 115. 1. Na połączeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w 

budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową 
powinien być zainstalowany zestaw wodomierza głównego, zgodnie z wymaganiami 
Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy. 

2. Za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji należy 
zainstalować zabezpieczenie, o którym mowa w § 113 ust. 7. 

3. W przypadku połączenia wewnętrznej instalacji wodociągowej zimnej wody w 
budynku lub zewnętrznej na terenie działki budowlanej z siecią wodociągową w 
więcej niż jednym miejscu należy na każdym z tych połączeń zainstalować zestaw 
wodomierza głównego i zabezpieczenie, o których mowa w ust. 1 i 2. 

 
§ 116. 1. Zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, 

powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo 
dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz 
dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być 
odrębne pomieszczenie. 

2. Dopuszcza się umieszczenie zestawu wodomierza głównego w studzience 
poza budynkiem, jeżeli jest on niepodpiwniczony i nie ma możliwości wydzielenia na 
parterze budynku miejsca, o którym mowa w ust. 1. 

3. Instalację wodociągową, wykonaną z materiałów przewodzących prąd 
elektryczny, należy przed i za wodomierzem połączyć przewodem metalowym, 
zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów ochronnych. 

 
§ 117. 1. Pomieszczenie lub studzienka, w której jest zainstalowany zestaw 

wodomierza głównego, powinny mieć: 
  1)  w przypadku umieszczenia w piwnicy budynku - wpust do kanalizacji, 
zabezpieczony zamknięciem przeciwzalewowym, jeżeli warunki lokalne tego 
wymagają, a także wentylację, 



  2)  w przypadku umieszczenia w studzience wodomierzowej poza budynkiem - 
zabezpieczenie przed napływem wód gruntowych i opadowych, zagłębienie do 
wyczerpywania wody oraz wentylację. 

2. Studzienka wodomierzowa powinna być wykonana z materiału trwałego, mieć 
stopnie lub klamry do schodzenia oraz otwór włazowy o średnicy co najmniej 0,6 m w 
świetle, zaopatrzony w dwie pokrywy, z których wierzchnia powinna być 
dostosowana do przewidywanego obciążenia ruchem pieszym lub kołowym. 

 
§ 118. 1. Instalacja ciepłej wody powinna być zaprojektowana i wykonana w taki 

sposób, aby ilość energii cieplnej potrzebna do przygotowania tej wody była 
utrzymywana na racjonalnie niskim poziomie. 

2. Urządzenia do przygotowania ciepłej wody instalowane w budynkach powinny 
odpowiadać wymaganiom określonym w przepisie odrębnym dotyczącym 
efektywności energetycznej. 

 
§ 119. W budynkach, w których do przygotowania ciepłej wody korzysta się z 

instalacji ogrzewczej, należy w okresie przerw w jej działaniu zapewnić inny sposób 
podgrzewania wody. 

 
§ 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. 

2. Instalacja ciepłej wody powinna zapewniać uzyskanie w punktach czerpalnych 
temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60°C, przy czym instalacja ta 
powinna umożliwiać przeprowadzanie jej okresowej dezynfekcji termicznej przy 
temperaturze wody nie niższej niż 70°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. 

4. Instalacja ciepłej wody powinna mieć zabezpieczenie przed przekroczeniem, 
dopuszczalnych dla danych instalacji, ciśnienia i temperatury, zgodnie z wymaga-
niami Polskiej Normy dotyczącej zabezpieczeń instalacji ciepłej wody. 

5. W armaturze mieszającej i czerpalnej przewód ciepłej wody powinien być 
podłączony z lewej strony. 

 
§ 121. 1. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej należy stosować urządzenia do pomiaru ilości ciepła lub 
paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody. 

2. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym do pomiaru ilości zimnej i ciepłej 
wody, dostarczanej do poszczególnych mieszkań oraz pomieszczeń służących do 
wspólnego użytku mieszkańców, należy stosować zestawy wodomierzowe, zgodnie z 
wymaganiami Polskich Norm, o których mowa w § 115 ust. 1. 

3. W zespołach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zaopatrywanych w 
ciepłą wodę ze wspólnej kotłowni lub grupowego węzła ciepłowniczego, urządzenie 
do pomiaru ilości ciepła lub paliwa zużywanego do przygotowania ciepłej wody może 
być umieszczone poza tymi budynkami, jeżeli w budynkach tych są zastosowane 
zestawy wodomierzowe, o których mowa w ust. 2. 
… 

§ 132. 1. Budynek, który ze względu na swoje przeznaczenie wymaga 
ogrzewania, powinien być wyposażony w instalację ogrzewczą lub inne urządzenia 
ogrzewcze, nie będące piecami, trzonami kuchennymi lub kominkami. 



2. Dopuszcza się stosowanie pieców i trzonów kuchennych na paliwo stałe w 
budynkach o wysokości do 3 kondygnacji nadziemnych włącznie, jeżeli nie jest to 
sprzeczne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przy 
czym w budynkach zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, przeznaczonych 
dla dzieci i młodzieży, lokalach gastronomicznych oraz pomieszczeniach 
przeznaczonych do produkcji żywności i środków farmaceutycznych - pod warunkiem 
uzyskania zgody właściwego państwowego inspektora sanitarnego. 
… 

§ 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. 

4. Materiały zastosowane w instalacji ogrzewczej wodnej powinny być tak 
dobrane, aby ich wzajemne oddziaływanie umożliwiało spełnienie wymagań Polskiej 
Normy dotyczącej jakości wody w instalacjach ogrzewania. 

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. 

7. Zabrania się zasilania z kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczych wodnych 
systemu zamkniętego, wyposażonych w przeponowe naczynia wzbiorcze. 

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. 

 
§ 134. 1. Instalacje i urządzenia do ogrzewania budynku powinny mieć 

szczytową moc cieplną określoną zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi 
obliczania zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń, a także obliczania oporu 
cieplnego i współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych. 
… 

3. Urządzenia zastosowane w instalacji ogrzewczej, o których mowa w przepisie 
odrębnym dotyczącym efektywności energetycznej, powinny odpowiadać 
wymaganiom określonym w tym przepisie. 

4. Grzejniki oraz inne urządzenia odbierające ciepło z instalacji ogrzewczej 
powinny być zaopatrzone w regulatory dopływu ciepła. Wymaganie to nie dotyczy 
instalacji ogrzewczej w budynkach zakwaterowania w zakładach karnych i aresztach 
śledczych. 

5. W budynku zasilanym z sieci ciepłowniczej oraz w budynku z własnym 
(indywidualnym) źródłem ciepła na olej opałowy, paliwo gazowe lub energię 
elektryczną, regulatory dopływu ciepła do grzejników powinny działać automatycznie, 
w zależności od zmian temperatury wewnętrznej w pomieszczeniach, w których są 



zainstalowane. Wymaganie to nie dotyczy budynków jednorodzinnych, mieszkalnych 
w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej, a także poszczególnych mieszkań 
oraz lokali użytkowych wyposażonych we własne instalacje ogrzewcze. 

6.  Urządzenia, o których mowa w ust. 5, powinny umożliwiać użytkownikom 
uzyskanie w pomieszczeniach temperatury niższej od obliczeniowej, przy czym nie 
niższej niż 16°C w pomieszczeniach o temperaturze obliczeniowej 20°C i wyższej. 

7. Instalacje ogrzewcze zasilane z sieci ciepłowniczej powinny być sterowane 
urządzeniem do regulacji dopływu ciepła, działającym automatycznie, odpowiednio 
do zmian zewnętrznych warunków klimatycznych. 

8. Jeżeli zapotrzebowanie na ciepło lub sposób użytkowania poszczególnych 
części budynku są wyraźnie zróżnicowane, instalacja ogrzewcza powinna być 
odpowiednio podzielona na niezależne gałęzie (obiegi). 

9. W budynku, w którym w sezonie grzewczym występują okresowe przerwy w 
użytkowaniu, instalacja ogrzewcza powinna być zaopatrzona w urządzenia 
pozwalające na ograniczenie dopływu ciepła w czasie tych przerw. 

10. Poszczególne części instalacji ogrzewczej powinny być wyposażone w 
armaturę umożliwiającą zamknięcie dopływu ciepła do nich i opróżnienie z czynnika 
grzejnego bez konieczności przerywania działania pozostałej części instalacji. 

 
§ 135. 1. Instalacje ogrzewcze powinny być zaopatrzone w odpowiednią 

aparaturę kontrolną i pomiarową, zapewniającą ich bezpieczne użytkowanie. 
2. W budynkach z instalacją ogrzewczą wodną zasilaną z sieci ciepłowniczej 

powinny znajdować się urządzenia służące do rozliczania zużytego ciepła: 
  1)  ciepłomierz (układ pomiarowo-rozliczeniowy) do pomiaru ilości ciepła 
dostarczanego do instalacji ogrzewczej budynku, 
  2)  urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania 
poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku. 
3. W przypadku zasilania instalacji ogrzewczej wodnej z kotłowni w budynku 
mającym więcej niż jedno mieszkanie lub lokal użytkowy należy zastosować 
następujące urządzenia służące do rozliczania kosztów zużytego ciepła: 
  1)  urządzenie do pomiaru ilości zużytego paliwa w kotłowni, 
  2)  urządzenia umożliwiające indywidualne rozliczanie kosztów ogrzewania 
poszczególnych mieszkań lub lokali użytkowych w budynku. 

4. Izolacja cieplna instalacji ogrzewczej wodnej powinna odpowiadać 
wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej izolacji cieplnej rurociągów, armatury i 
urządzeń oraz przepisom § 267 ust. 8. 

5. W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zabrania się stosowania 
ogrzewania parowego oraz wodnych instalacji ogrzewczych o temperaturze czynnika 
grzejnego przekraczającego 90°C. 

6. Instalację ogrzewczą wodną wykonaną z zastosowaniem przewodów 
metalowych, a także metalową armaturę oraz metalowe grzejniki i inne urządzenia 
instalacji ogrzewczej wykonanej z zastosowaniem przewodów z materiałów 
nieprzewodzących prądu elektrycznego należy objąć elektrycznymi połączeniami 
wyrównawczymi, o których mowa w § 183 ust. 1 pkt 7. 
… 

§ 138. Obudowa przewodów instalacji ogrzewczej powinna umożliwiać wymianę 
instalacji bez naruszania konstrukcji budynku. 

 
§ 139. Elementy wodnych instalacji ogrzewczych, narażone na intensywny 

dopływ powietrza zewnętrznego w zimie, powinny być chronione przed zamarzaniem 
i mieć, w miejscach tego wymagających, izolację cieplną, zabezpieczającą przed 
nadmiernymi stratami ciepła. 


