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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 15 stycznia 2002 r.

w sprawie weryfikacji audytu energetycznego.

Na podstawie art. 8 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomoderniza-
cyjnych (Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 oraz z 2001 r. Nr 76, poz. 808 i Nr 154,
poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) szczegó∏owe zasady i tryb weryfikacji audytu ener-
getycznego, stanowiàcego podstaw´ do realizacji
przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie z dnia 18 grudnia
1998 r. o wspieraniu przedsi´wzi´ç termomoderni-
zacyjnych, zwanej dalej „ustawà”,

2) szczegó∏owe warunki, jakie powinny spe∏niaç pod-
mioty, którym Bank Gospodarstwa Krajowego mo-
˝e zlecaç wykonanie weryfikacji audytów energe-
tycznych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) weryfikatorze — nale˝y przez to rozumieç Bank Go-
spodarstwa Krajowego lub podmioty, którym Bank
Gospodarstwa Krajowego mo˝e zlecaç wykonanie
weryfikacji audytów energetycznych, zgodnie
z art. 5 ust. 3 ustawy,

2) ocenie weryfikacyjnej — nale˝y przez to rozumieç
pisemnà ocen´ audytu energetycznego wydanà
przez weryfikatora,

3) rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury — nale˝y
przez to rozumieç rozporzàdzenie Ministra Infra-
struktury z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu i formy audytu energetycznego
(Dz. U. Nr 12, poz. 114).

§ 3. 1. Weryfikacja audytu energetycznego polega
na sprawdzeniu w szczególnoÊci:

1) kompletnoÊci sporzàdzonej inwentaryzacji przed-
miotu tego audytu,

2) prawid∏owoÊci oceny stanu technicznego przed-
miotu tego audytu,

3) racjonalnoÊci wskazanych rodzajów usprawnieƒ
oraz przedsi´wzi´ç termomodernizacyjnych prze-
widzianych do oceny za pomocà procedury opty-
malizacji, o której mowa w rozporzàdzeniu Mini-
stra Infrastruktury,

4) dokumentacji realizacji procedury wyboru opty-
malnego wariantu przedsi´wzi´cia termomoderni-
zacyjnego.

2. Weryfikator w oparciu o wszystkie audyty ener-
getyczne, które uzyska∏y pozytywnà ocen´ weryfikacyj-
nà, tworzy komputerowà baz´ danych pozwalajàcà na
przechowywanie i analiz´ danych z kart audytu,
w szczególnoÊci analiz´ statystycznà efektów uzyski-
wanych z realizacji wybranego optymalnego wariantu
przedsi´wzi´cia termomodernizacyjnego.

§ 4. 1. Post´powanie weryfikacyjne rozpoczyna si´
z chwilà otrzymania i rejestracji przez weryfikatora au-
dytu energetycznego.

2. Weryfikator w ramach wst´pnego etapu post´-
powania weryfikacyjnego, trwajàcego nie d∏u˝ej ni˝
siedem dni roboczych liczonych od dnia otrzymania
audytu energetycznego, dokonuje oceny jego kom-
pletnoÊci zgodnie z wymogami formalnymi, o których
mowa w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury.

3. W przypadku stwierdzenia niekompletnoÊci z∏o-
˝onego do weryfikacji audytu energetycznego, weryfi-
kator informuje w formie pisemnej inwestora o ko-
niecznoÊci dokonania w okreÊlonym terminie stosow-
nych uzupe∏nieƒ.

4. W∏aÊciwe post´powanie weryfikacyjne nast´pu-
je po zakoƒczeniu wst´pnego etapu post´powania we-
ryfikacyjnego lub po dokonaniu uzupe∏nieƒ, o których
mowa w ust. 3, i nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ dwa tygo-
dnie.

5. Weryfikator w ramach post´powania, o którym
mowa w ust. 4, sprawdza zgodnoÊç audytu energetycz-
nego z wymaganiami szczególnymi, o których mowa
w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury.

§ 5. 1. Po zakoƒczeniu post´powania weryfikacyj-
nego weryfikator sporzàdza ocen´ weryfikacyjnà za-
wierajàcà stwierdzenie, ˝e weryfikacja jest pozytywna
albo negatywna.

2. Negatywna ocena weryfikacyjna wymaga pi-
semnego zwi´z∏ego uzasadnienia.

§ 6. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e dokonaç
analizy oceny weryfikacyjnej audytu energetycznego
sporzàdzonej przez podmiot, któremu Bank Gospodar-
stwa Krajowego zleci∏ wykonanie tej weryfikacji.

§ 7. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e zlecaç
wykonanie weryfikacji audytu energetycznego pod-
miotom, które spe∏niajà nast´pujàce warunki:

1) sà wpisane do Krajowego Rejestru Sàdowego albo
do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej,

2) dysponujà odpowiednio wykwalifikowanà kadrà:
a) z wy˝szym wykszta∏ceniem technicznym,

w szczególnoÊci posiadajàcà uprawnienia bu-
dowlane do projektowania, ekonomicznym lub
w dziedzinie nauk Êcis∏ych,

b) co najmniej z trzyletnià praktykà zawodowà oraz
doÊwiadczeniem i dorobkiem w zakresie wyko-
nywania w szczególnoÊci ekspertyz, opinii, opra-
cowaƒ studialnych z dziedziny oszcz´dnoÊci
energii oraz szacowania kosztów inwestycji,

3) posiadajà mo˝liwoÊci techniczne wykonywania we-
ryfikacji.
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§ 8. Bank Gospodarstwa Krajowego mo˝e zlecaç
weryfikacj´ wy∏àcznie podmiotom, które nie majà po-
wiàzaƒ kapita∏owych lub nie sà zwiàzane umowami cy-
wilnoprawnymi z producentami wyrobów budowla-
nych i z wykonawcami robót budowlanych oraz z ich
zrzeszeniami w sposób, który podwa˝a∏by obiektyw-
noÊç dokonywanej weryfikacji, a tak˝e nie wykonujà
audytów energetycznych sporzàdzanych dla potrzeb

uzyskiwania premii termomodernizacyjnej z Funduszu
Termomodernizacji.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Infrastruktury: M. Pol
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

z dnia 16 stycznia 2002 r.

w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczàcych autostrad p∏atnych.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 27 paê-
dziernika 1994 r. o autostradach p∏atnych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 110, poz. 1192) oraz art. 7 ust. 2 pkt 2 i ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowla-
ne (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100,
poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129,
poz. 1439 i Nr 154, poz. 1800) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Rozporzàdzenie ustala przepisy technicz-
no-budowlane dotyczàce autostrad p∏atnych, zwa-
nych dalej „autostradami”, i zwiàzanych z nimi urzà-
dzeƒ.

2. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaç
drogowe obiekty in˝ynierskie, oraz ich usytuowanie
okreÊlajà przepisy odr´bne.

3. Rozporzàdzenie okreÊla warunki, które zapew-
niajà w szczególnoÊci:

1) spe∏nienie wymagaƒ podstawowych dotyczà-
cych:
a) bezpieczeƒstwa u˝ytkowania,
b) noÊnoÊci i statecznoÊci konstrukcji,
c) bezpieczeƒstwa z uwagi na mo˝liwoÊç wystàpie-

nia po˝aru, kl´ski ˝ywio∏owej lub innego miej-
scowego zagro˝enia,

d) ochrony Êrodowiska i dóbr kultury,
e) ochrony przed nadmiernym ha∏asem, wibra-

cjami, zanieczyszczeniami powietrza, wody
i gleb,

2) odpowiednie warunki u˝ytkowe, z uwzgl´dnieniem
potrzeb osób niepe∏nosprawnych,

3) ochron´ uzasadnionych interesów osób trzecich.

4. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ przy projek-
towaniu, wykonywaniu i eksploatacji autostrad i zwià-

zanych z nimi urzàdzeƒ, a tak˝e ich odbudowie, rozbu-
dowie i przebudowie oraz przy remontach obj´tych
obowiàzkiem uzyskania pozwolenia na budow´.

DZIA¸ II

Autostrada i jej  po∏àczenia z drogami

Rozdzia∏ 1

Wymagania ogólne

§ 2. 1. Usytuowanie autostrady powinno wynikaç
z istniejàcych i prognozowanych potrzeb transporto-
wych, wyra˝onych potokami ruchu drogowego, wy-
wo∏anych przez rozmieszczone w korytarzu oddzia∏y-
wania autostrady tereny zurbanizowane i przeznaczo-
ne do urbanizacji, w tym w szczególnoÊci du˝e miasta
i inne centra powstawania ruchu.

2. Usytuowanie autostrady powinno byç potwier-
dzone analizà ekonomicznà efektywnoÊci jej budowy.
Przy wyborze usytuowania autostrady nale˝y uwzgl´d-
niaç wymagania ochrony Êrodowiska, walory krajobra-
zowe terenu, jak te˝ inne wymagania okreÊlone w roz-
porzàdzeniu.

§ 3. 1. Autostrada powinna mieç w szczególnoÊci:

1) system poboru op∏at za przejazdy,

2) system urzàdzeƒ ∏àcznoÊci alarmowej,

3) obwody utrzymania, zwane dalej „OUA”.

2. Krzy˝owanie si´ lub po∏àczenie autostrady z innà
drogà, zapewniajàce pe∏nà lub cz´Êciowà mo˝liwoÊç
wyboru kierunku jazdy, zwane dalej „w´z∏em”, powin-
no nast´powaç na ró˝nych poziomach.

3. Krzy˝owanie si´ autostrady z innà drogà, nie-
umo˝liwiajàce wyboru kierunku jazdy, zwane dalej
„przejazdem drogowym”, powinno nast´powaç na
ró˝nych poziomach.

§ 4. Pas drogowy autostrady powinien byç ogro-
dzony.


