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Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy zakres
i form´ projektu budowlanego, stanowiàcego podsta-
w´ do wydania decyzji o pozwoleniu na budow´, nie
ograniczajàc zakresu opracowaƒ projektowych w sta-
diach poprzedzajàcych opracowanie projektu budow-
lanego, wykonywanych równoczeÊnie, w szczególno-
Êci projektu technologicznego oraz na potrzeby zwiàza-
ne z wykonywaniem robót budowlanych.

§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu powo∏ane sà artyku∏y
ustawy bez bli˝szego okreÊlenia, nale˝y przez to rozu-
mieç przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo bu-
dowlane.

Rozdzia∏ 2

Wymagania dotyczàce formy projektu budowlanego

§ 3. 1. W projekcie budowlanym nale˝y na stronie
tytu∏owej zamieÊciç:

1) nazw´, adres obiektu budowlanego i numery ewi-
dencyjne dzia∏ek, na których obiekt jest usytuowany;

2) imi´ i nazwisko lub nazw´ inwestora oraz jego adres;

3) nazw´ i adres jednostki projektowania;

4) imiona i nazwiska projektantów opracowujàcych
wszystkie cz´Êci projektu budowlanego, wraz
z okreÊleniem zakresu ich opracowania, specjalno-
Êci i numeru posiadanych uprawnieƒ budowla-
nych, oraz dat´ opracowania i podpisy;

5) spis zawartoÊci projektu budowlanego wraz z wy-
kazem za∏àczonych do projektu wymaganych prze-
pisami szczególnymi uzgodnieƒ, pozwoleƒ lub opi-
nii, tak˝e specjalistycznych, oraz, stosownie do po-

trzeb, oÊwiadczeƒ w∏aÊciwych jednostek organiza-
cyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3.

2. Je˝eli projekt architektoniczno-budowlany pod-
lega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytu∏owej na-
le˝y zamieÊciç imiona i nazwiska osób sprawdzajàcych
projekt, wraz z podaniem przez ka˝dà z nich specjalno-
Êci i numeru posiadanych uprawnieƒ budowlanych,
dat´ i podpisy.

§ 4. 1. Na rysunkach wchodzàcych w sk∏ad projek-
tu budowlanego nale˝y umieÊciç metryk´ projektu za-
wierajàcà:

1) nazw´ i adres obiektu budowlanego;

2) tytu∏ (nazw´), skal´ i numer rysunku;

3) imi´ i nazwisko projektanta (projektantów), specjal-
noÊç i numer uprawnieƒ budowlanych, dat´ i pod-
pis.

2. W projekcie architektoniczno-budowlanym, ob-
j´tym obowiàzkiem sprawdzenia, nale˝y umieÊciç
w metryce, o której mowa w ust. 1, imi´ i nazwisko oso-
by sprawdzajàcej rysunek, specjalnoÊç i numer posia-
danych uprawnieƒ budowlanych oraz dat´ i podpis po-
twierdzajàcy sprawdzenie.

3. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do
wielokrotnego zastosowania, spe∏niajàcy wymagania
rozporzàdzenia, mo˝e byç zastosowany jako projekt ar-
chitektoniczno-budowlany przez projektanta obiektu
budowlanego, po przystosowaniu do ustaleƒ miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego lub de-
cyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania tere-
nu, je˝eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
oraz do warunków otoczenia.

§ 5. Wszystkie strony i arkusze stanowiàce cz´Êci
projektu budowlanego oraz za∏àczniki do projektu po-
winny byç opatrzone numeracjà. Cz´Êci projektu
budowlanego odr´bnie oprawione oraz za∏àczniki po-
winny mieç numeracj´ zgodnà ze spisem zawartoÊci
tego projektu.

§ 6. 1. Projekt budowlany nale˝y sporzàdziç w czytel-
nej technice graficznej oraz oprawiç w ok∏adk´ formatu
A-4, w sposób uniemo˝liwiajàcy dekompletacj´ projektu.

2. Dopuszcza si´ opraw´ projektu budowlanego
w tomy obejmujàce:

1) projekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu oraz
oÊwiadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3;

2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badaƒ
geologiczno-in˝ynierskich oraz geotechniczne wa-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy projektu budowlanego

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718.
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runki posadowienia obiektów budowlanych, o któ-
rych mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4.

Do zamierzenia budowlanego zawierajàcego wi´cej ni˝
jeden obiekt budowlany mo˝na stosowaç opraw´ wie-
lotomowà.

3. Projekt budowlany nale˝y opracowaç w j´zyku
polskim, stosujàc zasady wymiarowania oraz oznacze-
nia graficzne i literowe okreÊlone w Polskich Normach
lub inne objaÊnione w legendzie.

4. Projekt budowlany sporzàdza si´ w 4 egzempla-
rzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do archiwum
w∏aÊciwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzem-
plarza dla organu wydajàcego pozwolenie na budow´
i 2 egzemplarzy dla inwestora.

§ 7. 1. Wymagania rozporzàdzenia dotyczàce pro-
jektu zagospodarowania dzia∏ki lub terenu i projektu
architektoniczno-budowlanego nale˝y spe∏niç z zacho-
waniem przepisu art. 34 ust. 2, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci cechy danego obiektu budowlanego, takie jak
przeznaczenie, sposób u˝ytkowania, usytuowanie, roz-
miary, sposób i zakres oddzia∏ywania na otoczenie
i z∏o˝onoÊç rozwiàzaƒ technicznych, oraz rodzaj i spe-
cyfik´ obiektu budowlanego.

2. Z projektu budowlanego zawierajàcego obiekty
budowlane lub ich cz´Êci niejawne s∏u˝àce obronnoÊci
i bezpieczeƒstwu paƒstwa powinny byç wy∏àczone
cz´Êci projektu zawierajàce uk∏ady funkcjonalne, tech-
nologiczne, parametry techniczne, dane o wyposa˝e-
niu oraz inne mogàce ujawniç charakter, przeznaczenie
i nazw´ obiektu budowlanego. Zakres wy∏àczenia okre-
Êla inwestor zgodnie z odr´bnymi przepisami dotyczà-
cymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami
i porozumieniami mi´dzynarodowymi.

Rozdzia∏ 3

Projekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu

§ 8. 1. Projekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu
powinien zawieraç cz´Êç opisowà oraz cz´Êç rysunkowà
sporzàdzonà na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub
mapy jednostkowej, przyj´tej do paƒstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, z zastrze˝eniem § 10.

2. Cz´Êç opisowa, o której mowa w ust. 1, sporzà-
dzona z uwzgl´dnieniem § 7, powinna okreÊlaç:

1) przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia bu-
dowlanego obejmujàcego wi´cej ni˝ jeden obiekt
budowlany — zakres ca∏ego zamierzenia oraz ko-
lejnoÊç realizacji obiektów;

2) istniejàcy stan zagospodarowania dzia∏ki lub tere-
nu z omówieniem przewidywanych w nim zmian,
w tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezb´dnym
do uzupe∏nienia cz´Êci rysunkowej projektu zago-
spodarowania dzia∏ki lub terenu;

3) projektowane zagospodarowanie dzia∏ki lub terenu,
w tym urzàdzenia budowlane zwiàzane z obiektami
budowlanymi, uk∏ad komunikacyjny, sieci uzbroje-

nia terenu z przeciwpo˝arowym zaopatrzeniem
wodnym, ukszta∏towanie terenu i zieleni w zakresie
niezb´dnym do uzupe∏nienia cz´Êci rysunkowej
projektu zagospodarowania dzia∏ki lub terenu;

4) zestawienie powierzchni poszczególnych cz´Êci za-
gospodarowania dzia∏ki budowlanej lub terenu, jak
powierzchnia zabudowy projektowanych i adapto-
wanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg,
parkingów, placów i chodników, powierzchnia ziele-
ni oraz innych cz´Êci terenu niezb´dnych do spraw-
dzenia zgodnoÊci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub decyzjà
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
je˝eli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o pla-
nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

5) dane informujàce, czy dzia∏ka lub teren, na którym
jest projektowany obiekt budowlany, sà wpisane
do rejestru zabytków oraz czy podlegajà ochronie
na podstawie ustaleƒ miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego;

6) dane okreÊlajàce wp∏yw eksploatacji górniczej na
dzia∏k´ lub teren zamierzenia budowlanego, znaj-
dujàcego si´ w granicach terenu górniczego;

7) informacj´ i dane o charakterze i cechach istniejà-
cych i przewidywanych zagro˝eƒ dla Êrodowiska
oraz higieny i zdrowia u˝ytkowników projektowa-
nych obiektów budowlanych i ich otoczenia w za-
kresie zgodnym z przepisami odr´bnymi;

8) inne konieczne dane wynikajàce ze specyfiki, cha-
rakteru i stopnia skomplikowania obiektu budow-
lanego lub robót budowlanych.

3. Cz´Êç rysunkowa, o której mowa w ust. 1, spo-
rzàdzona na mapie zgodnie z § 7, powinna okreÊlaç:

1) orientacj´ po∏o˝enia dzia∏ki lub terenu w stosunku
do sàsiednich terenów i stron Êwiata;

2) granice dzia∏ki budowlanej lub terenu, usytuowa-
nie, obrys i uk∏ad istniejàcych i projektowanych
obiektów budowlanych, w tym urzàdzeƒ budowla-
nych z nimi zwiàzanych, z oznaczeniem wejÊç
i wjazdów oraz liczby kondygnacji, charaktery-
stycznych rz´dnych, wymiarów i wzajemnych od-
leg∏oÊci obiektów budowlanych i urzàdzeƒ budow-
lanych oraz ich przeznaczenia, w nawiàzaniu do ist-
niejàcej zabudowy terenów sàsiednich, rodzaj i za-
si´g ucià˝liwoÊci, zasi´g obszaru ograniczonego
u˝ytkowania, uk∏ad komunikacji wewn´trznej
przedstawiony w nawiàzaniu do istniejàcej i pro-
jektowanej komunikacji zewn´trznej, okreÊlajàcy
uk∏ad dróg wewn´trznych, dojazdów, bocznic kole-
jowych, parkingów, placów i chodników, w miar´
potrzeby przekroje oraz profile elementów tego
uk∏adu, charakterystyczne rz´dne i wymiary;

3) ukszta∏towanie terenu, z oznaczeniem zmian w sto-
sunku do stanu istniejàcego, a w razie potrzeby cha-
rakterystyczne rz´dne i przekroje pionowe terenu;

4) ukszta∏towanie zieleni, z oznaczeniem istniejàcego
zadrzewienia podlegajàcego adaptacji lub likwida-
cji, oraz uk∏ad projektowanej zieleni wysokiej i ni-
skiej, a w razie potrzeby charakterystyczne rz´dne
i przekroje pionowe terenu;
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5) urzàdzenia przeciwpo˝arowego zaopatrzenia wod-
nego, w tym rodzaj i wielkoÊç êróde∏, usytuowanie
stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla sa-
mochodów stra˝y po˝arnej oraz charakterystyczne
rz´dne i wymiary;

6) uk∏ad sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przed-
stawiony z przy∏àczami do odpowiednich sieci ze-
wn´trznych i wewn´trznych oraz urzàdzeƒ budow-
lanych, w tym: wodociàgowych, uj´ç wody ze stre-
fami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanaliza-
cyjnych lub s∏u˝àcych do oczyszczania Êcieków,
oraz okreÊlajàcy sposób odprowadzania wód opa-
dowych, z podaniem niezb´dnych profili pod∏u˝-
nych, spadków, przekrojów przewodów oraz cha-
rakterystycznych rz´dnych, wymiarów i odleg∏oÊci,
wraz z usytuowaniem przy∏àczy, urzàdzeƒ i punk-
tów pomiarowych;

7) uk∏ad linii lub przewodów elektrycznych i telekomu-
nikacyjnych oraz zwiàzanych z nim urzàdzeƒ tech-
nicznych, przedstawiony w powiàzaniu z sieciami
zewn´trznymi, z oznaczeniem miejsca i rz´dnych
w miar´ potrzeby, przy∏àczenia do sieci zewn´trz-
nych i z∏àczy z instalacjà obiektów budowlanych
oraz charakterystycznych elementów, punktów po-
miarowych, symboli i wymiarów;

8) w razie potrzeby rezerw´ i podzia∏ terenu wynikajà-
cy z programu ca∏ego zamierzenia budowlanego
oraz przewidywanej rozbudowy;

9) granice obszaru terenu zamkni´tego i zewn´trz-
nych stref ochronnych, na którym znajdujà si´
obiekty budowlane s∏u˝àce obronnoÊci i bezpie-
czeƒstwu paƒstwa.

§ 9. Dane, o których mowa w § 8 ust. 3, mogà byç
zamieszczone na dodatkowych rysunkach, je˝eli po-
prawi to czytelnoÊç projektu zagospodarowania dzia∏-
ki lub terenu. W razie koniecznoÊci przedstawienia
uk∏adu sieci, przewodów i urzàdzeƒ instalacji zewn´trz-
nych na oddzielnych rysunkach, nale˝y do projektu za-
∏àczyç zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia
dzia∏ki lub terenu.

§ 10. Projekt zagospodarowania dzia∏ki lub terenu
powinien byç sporzàdzony na mapie w skali dostoso-
wanej do rodzaju i wielkoÊci obiektu lub zamierzenia
budowlanego i zapewniajàcej jego czytelnoÊç.

Rozdzia∏ 4

Projekt architektoniczno-budowlany

§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiek-
tu budowlanego powinien zawieraç zwi´z∏y opis tech-
niczny oraz cz´Êç rysunkowà.

2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporzà-
dzony z uwzgl´dnieniem § 7, powinien okreÊlaç:

1) przeznaczenie i program u˝ytkowy obiektu budow-
lanego oraz, w zale˝noÊci od rodzaju obiektu, jego
charakterystyczne parametry techniczne, w szcze-
gólnoÊci: kubatur´, zestawienie powierzchni, wy-
sokoÊç i d∏ugoÊç;

2) form´ architektonicznà i funkcj´ obiektu budowla-
nego, sposób jego dostosowania do krajobrazu
i otaczajàcej zabudowy oraz sposób spe∏nienia wy-
magaƒ, o których mowa w art. 5 ust. 1;

3) uk∏ad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zasto-
sowane schematy konstrukcyjne (statyczne), za∏o-
˝enia przyj´te do obliczeƒ konstrukcji, w tym doty-
czàce obcià˝eƒ, oraz podstawowe wyniki tych obli-
czeƒ, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych
— wyniki ewentualnych badaƒ doÊwiadczalnych,
rozwiàzania konstrukcyjno-materia∏owe podsta-
wowych elementów konstrukcji obiektu, kategori´
geotechnicznà obiektu budowlanego, warunki
i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia
przed wp∏ywami eksploatacji górniczej, rozwiàza-
nia konstrukcyjno-materia∏owe wewn´trznych i ze-
wn´trznych przegród budowlanych; w wypadku
projektowania przebudowy, rozbudowy lub nad-
budowy do opisu technicznego nale˝y do∏àczyç
ocen´ technicznà obejmujàcà, w uzasadnionych
wypadkach, tak˝e ocen´ aktualnych warunków
geologiczno-in˝ynierskich i stan posadowienia
obiektu budowlanego;

4) w stosunku do obiektu u˝ytecznoÊci publicznej i bu-
dynku mieszkalnego wielorodzinnego — sposób
zapewnienia warunków niezb´dnych do korzysta-
nia z tego obiektu przez osoby niepe∏nosprawne,
w szczególnoÊci poruszajàce si´ na wózkach inwa-
lidzkich;

5) w stosunku do obiektu us∏ugowego, produkcyjne-
go lub technicznego — podstawowe dane techno-
logiczne oraz wspó∏zale˝noÊci urzàdzeƒ i wyposa-
˝enia zwiàzanego z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwiàzaniami budowlanymi;

6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego —
rozwiàzania budowlane i techniczno-instalacyjne,
nawiàzujàce do warunków terenu wyst´pujàcych
wzd∏u˝ jego trasy, oraz rozwiàzania techniczno-bu-
dowlane w miejscach charakterystycznych lub
o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania
obiektu albo istotne ze wzgl´dów bezpieczeƒstwa,
z uwzgl´dnieniem wymaganych stref ochronnych;

7) rozwiàzania zasadniczych elementów wyposa˝enia
budowlano-instalacyjnego, zapewniajàce u˝ytko-
wanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznacze-
niem, w szczególnoÊci instalacji i urzàdzeƒ budow-
lanych: sanitarnych, grzewczych, wentylacyjnych,
klimatyzacyjnych, gazowych, elektrycznych, tele-
komunikacyjnych, piorunochronnych, a tak˝e spo-
sób powiàzania instalacji obiektu budowlanego
z sieciami zewn´trznymi i punkty pomiarowe, za∏o-
˝enia przyj´te do obliczeƒ instalacji oraz podstawo-
we wyniki tych obliczeƒ, z uzasadnieniem doboru,
rodzaju i wielkoÊci urzàdzeƒ budowlanych;

8) rozwiàzania i sposób funkcjonowania zasadniczych
urzàdzeƒ instalacji technicznych, w tym przemys∏o-
wych i ich zespo∏ów tworzàcych ca∏oÊç techniczno-
-u˝ytkowà, decydujàcà o podstawowym przezna-
czeniu obiektu budowlanego, w tym charakterysty-
k´ i odnoÊne parametry instalacji i urzàdzeƒ techno-
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logicznych, majàcych wp∏yw na architektur´, kon-
strukcj´, instalacje i urzàdzenia techniczne zwiàzane
z tym obiektem;

9) charakterystyk´ energetycznà obiektu budowlane-
go, z wyjàtkiem obiektów wymienionych w art. 20
ust. 3 pkt 2, okreÊlajàcà w zale˝noÊci od potrzeb:

a) bilans mocy urzàdzeƒ elektrycznych oraz zu˝y-
wajàcych inne rodzaje energii, stanowiàcych je-
go sta∏e wyposa˝enie budowlano-instalacyjne,
z wydzieleniem mocy urzàdzeƒ s∏u˝àcych do ce-
lów technologicznych zwiàzanych z przeznacze-
niem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyposa˝onego w insta-
lacje grzewcze lub ch∏odnicze — w∏aÊciwoÊci
cieplne przegród zewn´trznych, w tym Êcian pe∏-
nych oraz drzwi, wrót, a tak˝e przegród przezro-
czystych i innych,

c) parametry sprawnoÊci energetycznej instalacji
grzewczej i innych urzàdzeƒ majàcych wp∏yw na
gospodark´ cieplnà obiektu budowlanego,
w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujàce, ˝e przyj´te w projekcie archi-
tektoniczno-budowlanym rozwiàzania budowla-
ne i instalacyjne spe∏niajà wymagania dotyczà-
ce oszcz´dnoÊci energii zawarte w przepisach
techniczno-budowlanych;

10) dane techniczne obiektu budowlanego charaktery-
zujàce wp∏yw obiektu budowlanego na Êrodowi-
sko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi
i obiekty sàsiednie pod wzgl´dem:
a) zapotrzebowania i jakoÊci wody oraz iloÊci, jako-

Êci i sposobu odprowadzania Êcieków,
b) emisji zanieczyszczeƒ gazowych, w tym zapa-

chów, py∏owych i p∏ynnych, z podaniem ich ro-
dzaju, iloÊci i zasi´gu rozprzestrzeniania si´,

c) rodzaju i iloÊci wytwarzanych odpadów,
d) emisji ha∏asu oraz wibracji, a tak˝e promienio-

wania, w szczególnoÊci jonizujàcego, pola elek-
tromagnetycznego i innych zak∏óceƒ, z poda-
niem odpowiednich parametrów tych czynni-
ków i zasi´gu ich rozprzestrzeniania si´,

e) wp∏ywu obiektu budowlanego na istniejàcy
drzewostan, powierzchni´ ziemi, w tym gleb´,
wody powierzchniowe i podziemne,

oraz wykazaç, ˝e przyj´te w projekcie architekto-
niczno-budowlanym rozwiàzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne ograniczajà lub eliminu-
jà wp∏yw obiektu budowlanego na Êrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowla-
ne, zgodnie z odr´bnymi przepisami;

11) warunki ochrony przeciwpo˝arowej okreÊlone
w odr´bnych przepisach.

§ 12. 1. Cz´Êç rysunkowa, o której mowa w § 11
ust. 1, sporzàdzona z uwzgl´dnieniem § 7, powinna
przedstawiaç:

1) elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaÊnienia for-
my architektonicznej obiektu budowlanego oraz je-
go wyglàdu zewn´trznego ze wszystkich widocz-
nych stron, z okreÊleniem graficznym lub opiso-

wym na rysunku wykoƒczeniowych materia∏ów
budowlanych i kolorystyki elewacji;

2) rzuty wszystkich charakterystycznych poziomów
obiektu budowlanego, w tym widok dachu lub
przekrycia oraz przekroje, a dla obiektu liniowego
— przekroje normalne i pod∏u˝ne (profile), przepro-
wadzone w charakterystycznych miejscach obiektu
budowlanego, konieczne do przedstawienia:

a) uk∏adu funkcjonalno-przestrzennego obiektu bu-
dowlanego,

b) rozwiàzaƒ budowlano-konstrukcyjnych obiektu
budowlanego i jego powiàzania z pod∏o˝em
oraz przyleg∏ymi obiektami budowlanymi,

c) po∏o˝enia sytuacyjno-wysokoÊciowego i skraj-
nych parametrów instalacji i urzàdzeƒ technolo-
gicznych, zwiàzanych lub majàcych wp∏yw na
konstrukcj´ obiektu budowlanego, funkcjono-
wanie instalacji i urzàdzeƒ oraz bezpieczeƒstwo
ich u˝ytkowania,

d) budowli przemys∏owych i innych tworzàcych sa-
monoÊnà ca∏oÊç techniczno-u˝ytkowà, jak ko-
min, zbiornik, kolumna rafineryjna, niezb´dnych
wymiarów, w tym zewn´trznych w rzucie pozio-
mym i pionowym, 

z nawiàzaniem do poziomu terenu, przestrzeni we-
wn´trznych obiektu budowlanego, w szczególno-
Êci pomieszczeƒ, rodzaju konstrukcji, przekrojów
jego elementów, a tak˝e instalacji oraz gabarytów
(obrysu) urzàdzeƒ technologicznych, o których
mowa w lit. c,

3) w stosunku do budynku ogrzewanego — rozwiàza-
nia konstrukcyjno-materia∏owe przegród zewn´trz-
nych wraz z niezb´dnymi szczegó∏ami budowlany-
mi, majàcymi wp∏yw na w∏aÊciwoÊci cieplne i szczel-
noÊç przegród, je˝eli ich odwzorowanie nie by∏o wy-
starczajàce na rysunkach, o których mowa w pkt 2;

4) podstawowe urzàdzenia instalacji ogólnotechnicz-
nych i technologicznych lub ich cz´Êci, je˝eli ich od-
wzorowanie nie by∏o wystarczajàce na rysunkach,
o których mowa w pkt 2;

5) zasadnicze elementy wyposa˝enia technicznego,
ogólnobudowlanego, umo˝liwiajàcego u˝ytkowa-
nie obiektu budowlanego zgodnie z jego przezna-
czeniem, w tym:
a) instalacje oraz urzàdzenia budowlane: sanitarne,

grzewcze, wentylacyjne i gazowe,
b) instalacje i urzàdzenia budowlane: elektryczne

i telekomunikacyjne oraz instalacj´ pioruno-
chronnà,

c) instalacje i urzàdzenia budowlane ochrony prze-
ciwpo˝arowej okreÊlone w przepisach odr´b-
nych,

wraz ze sposobem powiàzania instalacji obiektu
budowlanego bezpoÊrednio z sieciami (urzàdzenia-
mi) zewn´trznymi albo z instalacjami zewn´trzny-
mi na zagospodarowywanym terenie oraz zwiàza-
nymi z nimi urzàdzeniami technicznymi, uwidocz-
nione na rzutach i przekrojach pionowych obiektu
budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio
opisanych schematów lub przedstawione na od-
r´bnych rysunkach.
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2. Cz´Êç rysunkowa, o której mowa w ust. 1, powin-
na byç zaopatrzona w niezb´dne oznaczenia graficzne
i wyjaÊnienia opisowe umo˝liwiajàce jednoznaczne
odczytanie projektu budowlanego.

3. Opracowanie cz´Êci rysunkowej projektu bu-
dowlanego obiektu liniowego nale˝y dostosowaç od-
powiednio do charakteru i specyfiki funkcjonalnej
i technicznej obiektu.

4. Cz´Êç rysunkowa projektu przebudowy obiektu bu-
dowlanego powinna wyró˝niaç graficznie stan istniejàcy.

§ 13. 1. Cz´Êç rysunkowa projektu architektoniczno-
-budowlanego powinna byç, z zastrze˝eniem ust. 2,
sporzàdzona w skali dostosowanej do specyfiki i cha-
rakteru obiektu budowlanego oraz stopnia dok∏adno-
Êci oznaczeƒ graficznych na rysunkach, jednak nie
mniejszej ni˝:

1) 1:200 dla obiektów budowlanych o du˝ych rozmia-
rach;

2) 1:100 dla pozosta∏ych obiektów budowlanych i wy-
dzielonych cz´Êci obiektów wymienionych w pkt 1;

3) 1:50 dla wydzielonych cz´Êci obiektów budowla-
nych podlegajàcych przebudowie lub rozbudowie

oraz cz´Êci obiektów skomplikowanych i o ma∏ych
rozmiarach.

2. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego
nale˝y dobieraç skale rysunków dostosowane do d∏u-
goÊci obiektu i umo˝liwiajàce odwzorowanie obiektu
z dok∏adnoÊcià zapewniajàcà czytelnoÊç projektu
budowlanego.

Rozdzia∏ 5

Przepis koƒcowy

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
11 lipca 2003 r.3)

Minister Infrastruktury: w z. A. Pi∏at

———————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia traci

moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Admi-
nistracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140,
poz. 906), zachowane w mocy na podstawie art. 78 ustawy
z dnia 22 grudnia 2000 r. o zmianie niektórych upowa˝nieƒ
ustawowych do wydawania aktów normatywnych oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268).
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 3 lipca 2003 r.

w sprawie ksià˝ki obiektu budowlanego

Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wzór ksià˝ki obiektu
budowlanego, zwanej dalej „ksià˝kà”, oraz sposób jej
prowadzenia.

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane.

§ 2. Ksià˝ka powinna byç za∏o˝ona w dniu przeka-
zania obiektu budowlanego, zwanego dalej „obiek-
tem”, do u˝ytkowania i systematycznie prowadzona
przez okres jego u˝ytkowania.

§ 3. 1. Ksià˝ka powinna mieç format A-4 i byç wy-
konana w sposób trwa∏y, zapewniajàcy przydatnoÊç do
u˝ytkowania w ca∏ym okresie u˝ytkowania obiektu.

2. Wzór ksià˝ki okreÊla za∏àcznik do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Ksià˝ka powinna mieç strony ponumerowa-
ne oraz zabezpieczone w sposób chroniàcy przed ich
usuni´ciem lub wymianà. 

2. W przypadku wype∏nienia ca∏ej ksià˝ki zak∏ada si´
jej kolejny tom, wpisujàc na stronie tytu∏owej numer ko-
lejny tomu oraz dat´ za∏o˝enia.

§ 5. Wpisy do ksià˝ki obejmujà:

1) podstawowe dane identyfikujàce obiekt:

a) rodzaj obiektu i jego adres,

b) w∏aÊciciela, zarzàdc´ — nazw´ lub imi´ i nazwisko,

———————
1) Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszka-
niowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U.
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2000 r.  Nr  109, poz. 1157 i Nr 120,
poz. 1268, 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80,
poz. 718.


