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W związku z wniesionym

dotyczącym interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r'
wsprawiewarunkÓwtechnicznych, jakimpowinnyodpowiadaćbudynki iichusytuowanie (Dz. U. z2015
r. poz. 1422) informuję, ze Minister lnfrastruktury i Budownictwa nie jest organem uprawnionym
do wydawania wiązących interpretacji przepisÓw prawa powszechnie obowiązującego w oparciu
o konkretny stan faktYcznY.
Na wstępie naleŻy wskazac, iŻ dział Vl rozporządzenia dotyczy bezpieczeństwa poŻarowego. Zgodnie
z $ 2oi ust. 1 przedmiotowego rozporządzenia budynek i urządzenia z nim związane powinny byc
zaprojektowane i wykonane W sposob zapewniający w razie poŻaru.
1 ) noŚ noŚc konstrukcj i przez czas wyn kający z rozporządzenia,
2) ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia'i dymu w budynku,
3) cgraniczenie rozprzestrzeniania się poŻaru na sąsiednie budynki,
4) moŻliwoŚc ewakupcji ludzi,
a takŻe uwzg lęd n iający bez p ieczeń stwo eki p ratown iczych.
i

Ponadto naleŻy wskazac' iz to projektant na podstawie art' 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r'
_ Prawo budowlane (Dz. U' z 2016 r. poz 29O z pÓŻn' zm') opracowuje projekt budowlany w sposób
zgodny z Wymaganiami ustawy, przepisami orazzasadami wiedzy technicznej. Dlatego teŻ, tam gdzie
nór'a prawna nie zawiera precyzyjnych wytycznych, to projektant uwzględniając specyfikę
projektowanego obiektu budowlanego w oparciu o wiedzę techniczną proponuje najlepsze, w swojej
ocenie rozwiązania

odnosząc się do kwestii poruszonych w załączniku do ww. pisma, Departament Budownictwa
Ministerstwa lnfrastruktury i Budownictwa informuje, iŻ obecnie trwają prace nad nowelizacją
przedmiotowego rozporządzenia, ktora ma na celu usunięcie barier oraz niejasnoŚci występujących

w obowiązujących przepisach.

Ministerstwie lnfrastruktury i Budownictwa trwają prace nad projektem Kodeksu
urbanistyczno-budowlanego, ktory obecnie został przekazany do uzgodnień międzyresortowych
W związku z faktem, iz jednym z podstawowych celów kodeksu jest usprawnienie procesu inwestycyjnobudowlaneg o oraz wyeliminowanie niespÓjnoŚci pomiędzy przepisami poszczególnych ustaw
i rozporząd_zeń, planowane jest wydanie nowych przepisÓw w zakresie techniczno - budowlanym.
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JednoczeŚnie Departament Budownictwa Ministerstwa
za wniesione uwagi, które zostaną poddane analizie.
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