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Warunki nieistotne według prawa budowlanego 
Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na 
budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno – budowlanej. 

1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której 
mowa w art. 29 ust. 1 pkt. 1a, 2b, i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29  ust. 2  pkt 
1b, wobec którego organ administracji architektoniczno – budowlanej nie  wniósł sprzeciwu, jest 
dopuszczalne, jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na  budowę dotyczącej całego 
zamierzenia budowlanego. 

5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia 
na budowę stanowi odstąpienie w zakresie: 

 6)      wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń. Które są wymagane do 
 uzyskania pozwolenia na budowę. 

5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków 
pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego 
obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki: 

3)  nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5  
 pkt 3 - 6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony 
 przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione  z rzeczoznawcą do spraw 
 zabezpieczeń przeciwpożarowych. 
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Przepisy ogólne  

§ 3 

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

16)  kondygnacji – należy przez to rozumieć poziomą nadziemną lub 
 podziemną część budynku, zawartą pomiędzy powierzchnią 
 posadzki na stropie lub najwyżej położonej warstwy podłogowej na 
 gruncie a powierzchnią posadzki na stropie lub warstwy osłaniającej 
 izolację cieplną stropu, znajdującego się nad tą częścią budynku, 
 przy czym za kondygnację uważa się także poddasze z 
 pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz poziomą część 
 budynku stanowiącą  przestrzeń  na urządzenia techniczne, 
 mającą średnią wysokość w świetle większą niż 2 m;  
 za kondygnację nie uznaje się nadbudówek ponad dachem, 
 takich jak maszynownia dźwigu, centrala wentylacyjna, 
 centrala klimatyzacyjna,  obudowa wyjścia z klatki 
 schodowej, kotłownia lub inne pomieszczenia techniczne; 
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Przepisy ogólne  

§ 3 

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: 

17)  kondygnacji podziemnej – należy przez to rozumieć 
 kondygnację  zagłębioną ze wszystkich stron 
 budynku poniżej poziomu  przylegającego do niej 
 terenu co najmniej w połowie jej wysokości  
 w świetle, a także każdą usytuowaną pod nią 
 kondygnację; 
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Usytuowanie budynku  

§ 12.1 

Odległości między budynkami 

1.  Jeżeli z przepisów § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273 lub  przepisów 
 odrębnych określających dopuszczalne  odległości  niektórych 
 budowli od budynków nie wynikają  inne  wymagania, budynek na 
 działce budowlanej należy  sytuować  w odległości od granicy z 
 sąsiednią działką  budowlaną tej działki w odległości nie mniejszej 
 niż: 

      4 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi 
 oknami lub drzwiami w stronę tej granicy 

      3 m – w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych 
 lub drzwiowych okien i drzwi w stronę tej granicy 
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Usytuowanie budynku  

§ 12.2 

Odległości między budynkami 

Sytuowanie budynku w przypadku, o którym mowa  
w ust. 1 pkt 2, dopuszcza się w odległości 1,5 m od granicy lub 
bezpośrednio przy tej granicy, wynika to z ustaleń planu 
miejscowego albo decyzji o warunkach zabudowy  
i zagospodarowania terenu jeżeli plan miejscowy 
przewiduje taką możliwość.  

(poprzednio również wg decyzji o warunkach zabudowy) 
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Dopuszcza się, uwzględniając przepisy odrębne oraz przepisy 
§ 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, sytuowanie budynku 
bezpośrednio przy granicy działki budowlanej, jeżeli będzie 
on przylegał swoją ścianą do ściany budynku istniejącego na 
sąsiedniej działce oraz jego wysokość będzie zgodna z 
obowiązującym na danym terenie planem miejscowym lub 
decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. 

§ 12.3 

Odległości między budynkami 

Usytuowanie budynku  
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Usytuowanie budynku  

§ 12.4 

Odległości między budynkami 

 W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, uwzględniając przepisy 
 odrębne oraz przepisy § 13, 19, 23, 36, 40, 60 i 271–273, dopuszcza się: 

1) budowę budynku ścianą bez okien i drzwi bezpośrednio przy granicy  działki 
 budowlanej lub w odległości mniejszej niż określona w ust. 1 pkt 2,  lecz nie 
 mniejszej niż 1,5 m, na działce budowlanej o szerokości 16 m lub mniejszej; 

2) nadbudowę budynku istniejącego, usytuowanego w odległości mniejszej niż 
 określona w ust. 1 od granicy tej działki budowlanej, o nie więcej niż jedną 
 kondygnację, przy czym w nadbudowanej ścianie, zlokalizowanej w  odległości 
 mniejszej niż 4 m od granicy, nie może być okien i drzwi; 

3)  budowę budynku gospodarczego lub garażu o długości nie większej niż 6,5  m i 
 wysokości nie większej niż 3 m bezpośrednio przy granicy działki budowlanej 
 lub w odległości nie mniejszej niż 1,5 m ścianą bez okien i drzwi. 
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Usytuowanie budynku  
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Usytuowanie budynku  

§ 12.6 

Odległości między budynkami 

Odległość od granicy działki budowlanej nie może być mniejsza niż: 

1)  1,5 m do okapu lub gzymsu zwróconego w stronę tej granicy, a 
 także  do balkonu, daszku nad wejściem, galerii, tarasu, 
 schodów  zewnętrznych, rampy lub pochylni – z wyjątkiem 
 pochylni  przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych; 

2)  4 m do okna umieszczonego w dachu zwróconego w stronę tej 
 granicy. 
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Usytuowanie budynku  

§ 12.7 

Odległości między budynkami 

W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 4, dopuszcza 
się zmniejszenie odległości okapu zwróconego w stronę 
granicy działki budowlanej do 1 m. 

(dotyczy zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej na działce  
o szerokości 16 m lub mniejszej) 
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Usytuowanie budynku  

§ 12.8 

Odległości między budynkami 

Budynek inwentarski lub budynek gospodarczy, uwzględniając 
przepisy odrębne oraz zawarte w § 13, 60 i 271–273, nie może 
być sytuowany ścianą z oknami lub drzwiami w odległości 
mniejszej niż 8 m od ściany istniejącego na sąsiedniej działce 
budowlanej budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania 
zbiorowego lub budynku użyteczności publicznej, lub takiego, 
dla którego istnieje ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, 
z zastrzeżeniem ust. 4 pkt 3. 
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Usytuowanie budynku  

§ 12.10 

Odległości między budynkami 

Zachowanie odległości, o których mowa w ust. 1–9, 
nie jest wymagane w przypadku, gdy sąsiednia 
działka jest działką drogową. 
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§ 207 

Bezpieczeństwo pożarowe  

     1.  Budynek i urządzenia z nim związane powinny być projektowane i wykonane w sposób 
 ograniczający możliwość powstania pożaru, a w razie jego wystąpienia zapewniający: 

 1) zachowanie nośności konstrukcji przez określony czas; 

 2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia i dymu wewnątrz budynku; 

 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie obiekty budowlane 

 lub tereny przyległe; 

 4) możliwość ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 

 5) uwzględnienie bezpieczeństwa ekip ratowniczych. 

     2.  Przepisy rozporządzenia dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, 

 o których mowa w § 68 ust. 1 i 2, a także oświetlenia awaryjnego, o którym mowa 

 w § 181, stosuje się, z uwzględnieniem § 2 ust. 2, również do użytkowanych budynków 

 istniejących, które na podstawie przepisów odrębnych uznaje się za zagrażające 

 życiu ludzi. 16 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 208 
1. (…) bez zmian 

2. Stosowanie przepisów rozporządzenia wymaga uwzględnienia: 

Wymagań Polskich Norm i warunków określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, 
dotyczących w szczególności zasad ustalania: 

a) gęstości obciążenia ogniowego pomieszczeń i stref pożarowych, 

b) klas odporności ogniowej i dymoszczelności elementów budynku oraz elementów 
stosowanych w instalacjach, w tym zamknięć otworów, 

c) klas odporności dachów na ogień zewnętrzny, 

d) właściwości funkcjonalnych urządzeń służących do wentylacji pożarowej, 

e) stopnia rozprzestrzeniania ognia przez ściany zewnętrzne od strony zewnętrznej, 

f) klas reakcji na ogień wyrobów (materiałów) budowlanych, 

g) toksyczności produktów rozkładu spalania materiałów. 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 208 a 

Klasy dymoszczelności drzwi Sa i S200 określa się 
zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji 
ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności 
ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. 

18 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 213 
Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków określone w § 212 oraz dotyczące klas 

odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy 

określone w § 216, z zastrzeżeniem § 271 ust. 8a, nie dotyczą budynków: 

1) do trzech kondygnacji nadziemnych włącznie: 

 a) mieszkalnych: jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualnej, z zastrzeżeniem  

 § 217 ust. 2, (dot. klasy odporności ogniowej ściany oddzielającej segmenty jednorodzinnych budynków  

 ZL IV –  bliźniaczych, szeregowych lub autonomicznych powinna wynosić REI 60) 

 b) mieszkalnych i administracyjnych w gospodarstwach leśnych; 

2)  wolnostojących do dwóch kondygnacji nadziemnych włącznie: 

 a) o kubaturze brutto do 1500 m3 przeznaczonych do celów turystyki i wypoczynku, 

 b) gospodarczych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz w gospodarstwach leśnych, 

 c) o kubaturze brutto do 1000 m3 przeznaczonych do wykonywania zawodu lub działalności 

 usługowej i handlowej, także z częścią mieszkalną; 

3) wolnostojących garaży o liczbie stanowisk postojowych nie większej niż 2;  

4) inwentarskich o kubaturze brutto do 1500 m3. 

19 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 223  
Pasy między kondygnacyjne 

1.  W ścianach zewnętrznych budynku wielokondygnacyjnego, z zastrzeżeniem  
 § 224, powinny być pasy międzykondygnacyjne o wysokości  
 co najmniej 0,8 m. 

2.  Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie 
 daszków, gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne 
 oddzielenia poziome i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego  
 co najmniej 0,8 m. 

3. Elementy poziome wymienione w ust. 2 powinny spełniać 
 wymagania szczelności ogniowej i izolacyjności ogniowej, również w 
 obrębie połączenia ze ścianami zewnętrznymi, przez okres 
 odpowiadający czasowi klasyfikacyjnemu wymaganemu w stosunku 
 do ścian zewnętrznych budynku i być nierozprzestrzeniające ognia. 

4. Warunki określone w ust. 1 i 2 nie dotyczą ścian holu i dróg komunikacji ogólnej. 

 20 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 227  
Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych ZL 

4.  Dopuszcza się powiększenie powierzchni stref pożarowych, o których  mowa w ust. 1, 
 z wyjątkiem stref pożarowych w wielokondygnacyjnych budynkach wysokich  (W)  
 i wysokościowych (WW), pod warunkiem  zastosowania: 

1)  stałych samoczynnych urządzeń gaśniczych wodnych – o 100%;   
    (było urządzeń gaśniczych tryskaczowych) 

2)  samoczynnych urządzeń oddymiających uruchamianych za pomocą systemu 
 wykrywania  dymu – o 100%. 

Przy jednoczesnym stosowaniu urządzeń wymienionych w pkt 1 i 2 dopuszcza się 
powiększenie powierzchni stref pożarowych o 200%. 

5.  Ze strefy pożarowej ZL II o powierzchni przekraczającej 750 m2 w budynku 
 wielokondygnacyjnym, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji ludzi do innej 
 strefy pożarowej na tej samej kondygnacji. 

22 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 232 
Ściany i stropy 

1.  Ściany i stropy stanowiące elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
 powinny być wykonane z materiałów niepalnych, a występujące w nich 
 otwory – obudowane przedsionkami przeciwpożarowymi lub zamykane 
 za pomocą drzwi przeciwpożarowych bądź innego zamknięcia 
 przeciwpożarowego. 

2. W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia 
 otworów, o których mowa w ust. 1, nie powinna przekraczać 15% 
 powierzchni ściany, a w stropie oddzielenia przeciwpożarowego – 0,5% 
 powierzchni stropu. 

Ograniczenia nie stosuje się do otworów w ścianach oddzielenia 
przeciwpożarowego w garażu, które znajdują się na drogach 
manewrowych. 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 232  
Przedsionki przeciwpożarowe 

Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich zamocowaniami, zwane dalej 
„zespołami kablowymi stosowane w systemach zasilania i sterowania urządzeniami 
służącymi ochronie przeciwpożarowej 

3.   Przedsionek przeciwpożarowy powinien mieć wymiary rzutu 
 poziomego nie mniejsze niż 1,4 × 1,4 m, ściany i strop, a także 
 osłony lub obudowy przewodów i kabli elektrycznych z 
 wyjątkiem wykorzystywanych w przedsionku oraz z 
 wyjątkiem zespołów kablowych, o których mowa w § 187 ust. 3 
 – o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 60 wykonane z 
 materiałów niepalnych oraz powinien być zamykany drzwiami 
 i wentylowany co najmniej grawitacyjnie, z zastrzeżeniem § 
 246 ust. 2 i 3. 24 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 242  
Szerokość i wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych 

3.  Wysokość drogi ewakuacyjnej powinna wynosić co najmniej 2,2 m, 
 natomiast wysokość lokalnego obniżenia 2 m, przy czym długość 
 obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym 
 odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m. 

4.  Skrzydła drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną nie mogą, 
 po ich całkowitym otwarciu, zmniejszać wymaganej szerokości tej 
 drogi. Wymagania nie stosuje się do drzwi wyposażonych w 
 urządzenia samoczynnie je zamykające. 

25 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

 

 

 

 

§ 245  
Klatki schodowe 

Klatki schodowe przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej: 

1) ZL II w budynku niskim (N), 

2) ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V w budynku średniowysokim (SW), 

3) PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m2 lub zawierającej pomieszczenie zagrożone 
wybuchem w budynku niskim (N) bądź średniowysokim (SW) 

– powinny być obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone w urządzenia 
zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą 
systemu wykrywania dymu. 

W budynkach: 

1) niskim (N), zawierającym strefę pożarową ZL II 

2) średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową ZL I, ZL II, ZL III, lub ZL V,  

3) niskim (N)  i średniowysokim (SW), zawierającym strefę pożarową PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 
500 MJ/m2 lub pomieszczenie zagrożone wybuchem, 

Należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające 
zadymieniu lub służące do usuwania dymu. 
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Bezpieczeństwo pożarowe  
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 246  
Klatki schodowe 

1.  W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW), z zastrzeżeniem  

 ust. 4, należy zapewnić możliwość ewakuacji do co najmniej dwóch klatek 

 schodowych, które powinny być obudowane i oddzielone od poziomych dróg 

 komunikacyjnych lub ewakuacyjnych oraz pomieszczeń, przedsionkiem 

 przeciwpożarowym, odpowiadającym  wymaganiom określonym w § 232. 

 

 

1.  W budynku wysokim (W) i wysokościowym 

 (WW) powinny być co najmniej dwie klatki schodowe obudowane i oddzielone od poziomych 

 dróg  komunikacji ogólnej oraz pomieszczeń przedsionkiem przeciwpożarowym, 

 odpowiadającym  wymaganiom § 232. Dopuszcza się dodatkowe pionowe drogi komunikacji 

 ogólnej, niespełniające tych wymagań, jeżeli łączą one kondygnacje w obrąbie jednej  strefy 

 pożarowej. 
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2 – 3. Bez zmian. 

2.  Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę 
ewakuacyjną w  budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej ZL II oraz w 
budynku wysokościowym  (WW) dla stref pożarowych innych ni˝ ZL IV, 
powinny być wyposażone w urządzenia  zapobiegające ich zadymieniu. 

3.  Klatki schodowe i przedsionki przeciwpożarowe, stanowiące drogę 
ewakuacyjną w  budynku wysokim (W) dla strefy pożarowej ZL I, ZL III, 
ZL V lub PM oraz w  budynku wysokościowym (WW) dla strefy 
pożarowej ZL IV, powinny być wyposażone  w urządzenia zapobiegające 
zadymieniu lub samoczynne urządzenia oddymiające  uruchamiane za 
pomocą systemu wykrywania dymu. 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 246  
Klatki schodowe 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

4.  Prowadzenie ewakuacji tylko do jednej klatki schodowej dopuszcza się  
 w przypadku: 

1)  budynku wysokiego (W) niezawierającego strefy pożarowej ZL II, jeżeli powierzchnia 
 wewnętrzna kondygnacji nie przekracza 750 m2; 

2)  strefy pożarowej ZL IV, jeżeli łączna powierzchnia wewnętrzna mieszkań na 
 kondygnacji  lub jej części nie przekracza 750 m2. 

4.  W budynku wysokim (W) niezawierającym strefy pożarowej ZL II 
 dopuszcza  się stosowanie tylko jednej klatki schodowej, jeżeli 
 powierzchnia rzutu  poziomego budynku nie przekracza 750 m2. 
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§246  
Klatki schodowe 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 246  
Klatki schodowe 

 

 

  

 

5 - 6. Bez zmian. 

5.  W budynku wysokim (W) i wysokościowym (WW) dopuszcza si´ wykonywanie klatek 
 schodowych, stanowiących drogę ewakuacyjną wyłącznie dla stref pożarowych ZL IV,  bez 
 przedsionków oddzielających je od poziomych dróg komunikacji ogólnej, jeżeli: 

1)  każde mieszkanie lub pomieszczenie jest oddzielone od poziomej drogi komunikacji     ogólnej 
 drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, 

2)  klatki schodowe są zamykane drzwiami dymoszczelnymi, 

3)  klatki schodowe są wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub w samoczynne 
 urządzenia oddymiające uruchamiane za pomocą systemu wykrywania dymu. 

6.  W budynku średniowysokim (SW) i wyższym, w strefie pożarowej ZL V, drzwi z pomieszczeń,  
 z wyjątkiem higienicznosanitarnych, prowadzące na drogi komunikacji ogólnej, powinny mieć 
 klasę odporności ogniowej co najmniej E I 30. 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 249 
Ściany wewnętrzne i stropy 

1.  Ściany wewnętrzne i stropy stanowiące obudowę klatki schodowej lub pochylni 
 powinny mieć klasę odporności ogniowej określoną zgodnie z § 216, jak dla stropów 
 budynku. 

2.  (uchylony). 

3 – 5.  Bez zmian 

6.  Odległość między ścianą zewnętrzną, stanowiącą obudowę klatki schodowej 
 przeznaczonej do ewakuacji, o której mowa w § 245, 246 i 256 ust. 2, a inną 
 ścianą  zewnętrzną tego samego lub innego budynku powinna być ustalona zgodnie z 
 § 271.  Przepisu nie stosuje się, jeżeli co najmniej jedna z tych ścian posiada co 
 najmniej klasę odporności ogniowej zgodnie z § 216, jak dla stropu budynku z 
 tą klatką schodową, w pasie terenu określonym zgodnie z § 271. 

 32 



Bezpieczeństwo pożarowe  

D
Z

IA
Ł

 7
 

33 



D
Z

IA
Ł

 7
 

Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 253 
Dźwig 

1. W budynku ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, mającym kondygnację  
 z posadzką na wysokości powyżej 25 m ponad poziomem terenu przy 
 najniżej położonym wejściu do budynku oraz w budynku 
 wysokościowym (WW) ZL IV przynajmniej jeden dźwig w strefie 
 pożarowej powinien być przystosowany do potrzeb ekip 
 ratowniczych, spełniając wymagania Polskiej Normy dotyczącej 
 dźwigów dla straży pożarnej. Dźwig dla ekip ratowniczych 
 powinien zapewniać dostęp do każdej strefy pożarowej na 
 kondygnacji bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej. 

2 – 4. Bez zmian. 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 256 
Długość drogi ewakuacyjnej 

1 – 2. Bez zmian 

3. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych w strefach pożarowych określa poniższa tabela:  

 

 

 

 

 

 

1) Dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość większą o 100% od 
najkrótszego. Dojścia te nie mogą się pokrywać ani krzyżować, przy czym dopuszcza się ich 
wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m.  

2) W tym nie więcej niż 20 m na poziomej drodze ewakuacyjnej – bez zmian. 

 

 

Rodzaj strefy pożarowej 
Długość dojścia w m 

przy jednym dojściu przy co najmniej 2 

dojściach1) 
1 2 3 

Z pomieszczeniem zagrożonym wybuchem 10 40 
PM o gęstości obciążenia ogniowego Q > 500 MJ/m2 bez 

pomieszczenia zagrożonego wybuchem 
302) 60 

PM o gęstości obciążenia ogniowego Q ≤ 500 MJ/m2 bez 

pomieszczenia zagrożonego wybuchem 
602) 100 

ZL I, II i V 10 40 
ZL III 302) 60 
ZL IV 602) 100 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 271 
Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków 

1 – 7.  Bez zmian 

8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy (konturu) 

 lasu,  rozumianego jako grunt leśny (Ls) określony na mapie 

 ewidencyjnej lub  teren przeznaczony w miejscowym planie 

 zagospodarowania przestrzennego  jako leśny, przyjmuje się jako 

 odległość ścian tych budynków od ściany  budynku ZL z 

 przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. 

8. Najmniejszą odległość budynków ZL, PM, IN od granicy lasu należy 

 przyjmować, jak odległość ścian tych budynków od ściany budynku ZL z 

 przekryciem dachu rozprzestrzeniającym ogień. 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 271 
Odległość między zewnętrznymi ścianami budynków 

8a.  Najmniejsza odległość budynków wymienionych w § 213, wykonanych z 

 elementów nierozprzestrzeniających ognia, niezawierających pomieszczeń 
 zagrożonych  wybuchem oraz posiadających klasę odporności pożarowej wyższą 
 niż wymagana  zgodnie z § 212, od granicy (konturu) lasu zlokalizowanej na: 

1) sąsiedniej działce – wynosi 4 m, 

2) działce, na której sytuuje się budynek – nie określa się 

– jeżeli teren, na którym znajduje się granica (kontur) lasu, przeznaczony jest w 
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę niezwiązaną z 
produkcją leśną, a w przypadku braku planu miejscowego – grunty leśne są objęte zgodą 
na zmianę przeznaczenia na cele nieleśne uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego, które utraciły moc na podstawie art. 1 lit. a 
ustawy z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. poz. 1804) oraz art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566). 

 

 

42 

file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html
file://///Eko-poz/dok/tresc,DZU.2017.107.0001073,USTAWA-z-dnia-27-marca-2003-r-o-planowaniu-i-zagospodarowaniu-przestrzennym.html


D
Z

IA
Ł

 6
 

Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 274 
Garaże 

1-2 . Bez zmian 

3.  Jednokondygnacyjny, nadziemny garaż otwarty, mający formę zadaszenia 

 stanowisk postojowych z odkrytymi drogami manewrowymi, powinien 
 mieć  elementy konstrukcji i przekrycia dachu niekapiące pod wpływem 
 wysokiej temperatury. 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 275 
Garaże 

1 . Bez zmian 

2.  Dopuszcza się, z zastrzeżeniem § 277 ust. 5, wykonanie nad najwyższą 

 kondygnacją  garażu otwartego, będącego budynkiem niskim (N), 
 dodatkowego poziomu  stanowisk postojowych bez zadaszenia lub z 
 zadaszeniem spełniającym wymagania  określone w § 274 ust. 3. 

3 . Bez zmian 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 277 
Garaże 

1 – 2. Bez zmian 

3.  W garażu zamkniętym obejmującym więcej niż dwie kondygnacje podziemne lub 

 znajdującym się poniżej drugiej kondygnacji podziemnej należy stosować stałe 
 samoczynne urządzenia gaśnicze wodne. Wymagania nie stosuje się do strefy 
 pożarowej garażu, która posiada bezpośredni wjazd lub wyjazd z budynku. 

4.  W strefie pożarowej garażu zamkniętego należy stosować instalację 

 wentylacji  oddymiającej uruchamianą za pomocą systemu wykrywania 
 dymu, w przypadku  gdy ta strefa nie posiada bezpośredniego wjazdu lub 
 wyjazdu z budynku lub gdy jej  powierzchnia przekracza 1500 m2. 

5 .  Bez zmian 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 278 
Wyjścia ewakuacyjne (garaże) 

1.  Ze strefy pożarowej garażu, która posiada więcej  
 niż 25 stanowisk postojowych i nie jest wyposażona 
 w instalację wentylacji oddymiającej lub ma 
 powierzchnię przekraczającą 1500 m2, należy 
 zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne, 
 przy czym jednym z tych wyjść może być wjazd lub 
 wyjazd. 
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2.  W przypadku strefy pożarowej garażu obejmującej więcej niż dwie kondygnacje 

 wyjścia ewakuacyjne należy zapewnić na poziomie każdej kondygnacji. Długość 
 przejścia od stanowiska postojowego do najbliższego wyjścia ewakuacyjnego nie 
 może przekraczać: 

1)  w garażu zamkniętym – 40 m; 

2)  w garażu otwartym – 60 m. 

2. Na każdej kondygnacji garażu, której powierzchnia przekracza 1 500 m2, powinny 

 znajdować się co najmniej dwa wyjęcia ewakuacyjne, przy czym jednym z tych 

 wyjec może być wjazd lub wyjazd. Długość przejścia do wyjścia ewakuacyjnego nie 

 może przekraczać: 

1) w garażu zamkniętym — 40 m, 

2) w garażu otwartym — 60 m. 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 278 
Wyjścia ewakuacyjne (garaże) 
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Bezpieczeństwo pożarowe  

§ 278 
Wyjścia ewakuacyjne (garaże) 

3.  Długość przejścia, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, może być powiększona zgodnie  

 z zasadami określonymi w § 237 ust. 6 i 7. W przypadku zastosowania instalacji 
 wentylacji oddymiającej strumieniowej nie stosuje się § 237 ust. 6 pkt 2. 

4.  Wyjście ewakuacyjne powinno być dostępne także w przypadku zamknięcia wjazdu 

 lub wyjazdu z garażu lub bramy między strefami pożarowymi. 

5.  Jeżeli poziom parkowania leży nie wyżej niż 3 m nad poziomem terenu urządzonego 

 przy budynku, za wyjście ewakuacyjne mogą służyć nieobudowane schody 
 zewnętrzne. 

6.  W garażu podziemnym strefy pożarowe o powierzchni powyżej 1500 m2 powinny, w 

 razie pożaru, mieć możliwość oddzielenia ich od siebie i od kondygnacji nadziemnej 
 budynku za pomocą drzwi, bram lub innych zamknięć o klasie odporności ogniowej 
 nie mniejszej niż E I 30. 
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