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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 lutego 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB).

Na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerw-
ca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668 oraz z 2001 r. Nr 100, poz. 1080) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia
30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji
Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112,
poz. 1316) w za∏àczniku do rozporzàdzenia „Polska Kla-
syfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB)” wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

A. W cz´Êci III. „Podzia∏ obiektów budowlanych na
grupy” w kolumnie „Wyszczególnienie” w sekcji 2:

1) w dziale 21 nazwa grupy 212 otrzymuje brzmie-
nie:

„Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub
podwieszanych”,

2) w dziale 22 w nazwie grupy 221 wyrazy „dalekie-
go zasi´gu” zast´puje si´ wyrazem „przesy∏o-
we”;

B. W cz´Êci IV. „Schemat klasyfikacji z objaÊnienia-
mi”:

1) w sekcji 1:
a) w dziale 11 w grupie 113 w klasie 1130 „Bu-

dynki zbiorowego zamieszkania”:
— w kolumnie „Wyszczególnienie” w opisie

„Klasa obejmuje:” w drugim tiret po wyra-
zie „koszar” dodaje si´ przecinek i wyrazy
„zak∏adów karnych i poprawczych, aresz-
tów Êledczych”,

— w kolumnie „Powiàz. KOB”:
— symbol „128” zast´puje si´ symbolem

„128x”,
— symbol „157” zast´puje si´ symbolem

157x”,
b) w dziale 12:

— w grupie 123 w klasie 1230 „Budynki han-
dlowo-us∏ugowe”:
— w kolumnie „Wyszczególnienie” w opi-

sie „Klasa obejmuje:” po wyrazach „sta-
cje obs∏ugi” dodaje si´ przecinek i wyraz
„apteki”,



— w kolumnie „Powiàz. KOB” przed sym-
bolem „266x” dodaje si´ symbol 159x,”

— w grupie 126:
— w klasie 1261 „Ogólnodost´pne obiekty

kulturalne” w kolumnie „Wyszczególnie-
nie” w opisie „Klasa obejmuje:” po
czwartym tiret dodaje si´ Êrednik i piàte
tiret w brzmieniu:

„— Budynki ogrodów zoologicznych
i botanicznych”,

— w klasie 1264 „Budynki szpitali i zak∏a-
dów opieki medycznej” w kolumnie „Po-
wiàz. KOB”:

— po symbolu „156” dodaje si´ symbol
„157x”,

— symbol „159” zast´puje si´ symbolem
„159x”,

— w grupie 127 w klasie 1274 „Pozosta∏e bu-
dynki niemieszkalne, gdzie indziej niewy-
mienione”:

— w kolumnie „Wyszczególnienie” w opi-
sie „Klasa nie obejmuje:” w czwartym ti-
ret po wyrazie „koszar” dodaje si´ prze-
cinek i wyrazy „zak∏adów karnych i po-
prawczych, aresztów Êledczych”,

— w kolumnie „Powiàz. KOB” przed sym-
bolem „178” dodaje si´ symbol „128x”,

2) w sekcji 2:

a) w dziale 21:

— w grupie 211 w klasie 2112 „Ulice i drogi
pozosta∏e” w kolumnie „Powiàz. KOB”
skreÊla si´ symbol „743”,

— w grupie 212:

— w kolumnie „Wyszczególnienie” nazwa
grupy otrzymuje brzmienie:

„Drogi szynowe, drogi kolei napowietrz-
nych lub podwieszanych”,

— klasy 2121 i 2122 otrzymujà brzmienie:
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b) w dziale 22:
— w grupie 221:

— w kolumnie „Wyszczególnienie” w nazwie grupy wyrazy „dalekiego zasi´gu” zast´puje si´ wyrazem
„przesy∏owe”,
— klasy 2211—2214 otrzymujà brzmienie:



C. W cz´Êci V. „Klucz powiàzaƒ KOB - PKOB”:

1) kod „KOB 128 PKOB 1130” zast´puje si´
kodem „KOB 128 PKOB 1130+1274”,

2) kod „KOB 157 PKOB 1130” zast´puje si´
kodem „KOB 157 PKOB 1130+1264”,

3) kod „KOB 159 PKOB 1264” zast´puje si´
kodem „KOB 159 PKOB 1230+1264”,

4) kod „KOB 743 PKOB 2112+2224” zast´-
puje si´ kodem
„KOB 734 PKOB 2224”.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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