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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl´dem ochrony przeciwpo˝arowej

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpo˝arowej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 147, poz. 1229 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 452) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla zakres, tryb i zasady
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl´dem
ochrony przeciwpo˝arowej.

§ 2. Projekt budowlany obiektu budowlanego,
w stosunku do którego Paƒstwowa Stra˝ Po˝arna
zgodnie z przepisami prawa budowlanego ma prawo
zajàç stanowisko przed przystàpieniem do u˝ytkowa-
nia obiektu, wymaga uzgodnienia pod wzgl´dem
ochrony przeciwpo˝arowej, zwanego dalej „uzgodnie-
niem”, w celu potwierdzenia zgodnoÊci zawartych
w nim rozwiàzaƒ z wymaganiami ochrony przeciwpo-
˝arowej.

§ 3. 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu sà u˝yte okreÊlenia
dotyczàce:

1) budynków — nale˝y przez to rozumieç okreÊlenia
zawarte w § 3 pkt 4—6,

2) kategorii zagro˝enia ludzi — nale˝y przez to rozu-
mieç okreÊlenia zawarte w § 209 ust. 2,

———————
1) Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji kieruje dzia-

∏em administracji rzàdowej — sprawy wewn´trzne, na
podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mi-
nistrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Spraw Wewn´trznych i Admini-
stracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).

do przystàpienia do Unii Europejskiej oraz uczestnic-
twem w pierwszym okresie cz∏onkostwa w instytu-
cjach i innych strukturach Unii Europejskiej.

§ 2. Minister pe∏ni funkcj´ Sekretarza Komitetu In-
tegracji Europejskiej na podstawie odr´bnych przepi-
sów.

§ 3. Do zakresu dzia∏ania Ministra nale˝y w szcze-
gólnoÊci:

1) koordynowanie przygotowania stanowisk przed-
stawianych przez Rzeczpospolità Polskà na forum
instytucji i innych struktur Unii Europejskiej;

2) monitorowanie stanu przygotowania Rzeczypo-
spolitej Polskiej do cz∏onkostwa w Unii Europej-
skiej, w tym wykorzystania przez Rzeczpospolità
Polskà pomocy finansowej z funduszy Unii Euro-
pejskiej;

3) reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej, w ra-
mach szczegó∏owych upowa˝nieƒ Prezesa Rady
Ministrów, w instytucjach i innych strukturach Unii
Europejskiej;

4) udzielanie pomocy organom administracji rzàdo-
wej w zakresie prac przygotowawczych do uczest-
nictwa w pracach instytucji i innych struktur Unii
Europejskiej;

5) wykonywanie innych zadaƒ z zakresu przygotowa-
nia Rzeczypospolitej Polskiej do cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej powierzonych przez Prezesa
Rady Ministrów.

§ 4. W toku realizacji zadaƒ, o których mowa w § 1
i 2, Minister wspó∏dzia∏a z innymi organami admini-
stracji rzàdowej, w tym w szczególnoÊci z organami,
które uczestniczà w systemie koordynacji przygotowaƒ
Rzeczypospolitej Polskiej do cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej. Organy te udzielajà Ministrowi pomocy i in-
formacji niezb´dnych do realizacji zadaƒ.

§ 5. Minister informuje Prezesa Rady Ministrów
oraz Rad´ Ministrów o realizacji zadaƒ.

§ 6. Obs∏ug´ organizacyjno-prawnà, technicznà
i kancelaryjno-biurowà zapewnia Ministrowi Urzàd Ko-
mitetu Integracji Europejskiej.

§ 7. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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3) stref po˝arowych — nale˝y przez to rozumieç okre-
Êlenia zawarte w § 226 ust. 1 i 2,

4) kondygnacji — nale˝y przez to rozumieç okreÊlenia
zawarte w § 3 pkt 16—18,

5) grup wysokoÊci — nale˝y przez to rozumieç okre-
Êlenia zawarte w § 8 

— rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 oraz z 2003 r. Nr 33,
poz. 270).

2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest u˝yte okreÊlenie
„obiekt budowlany”, nale˝y przez to rozumieç okreÊle-
nie zawarte w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
z póên. zm.2)).

Rozdzia∏ 2

Zakres i zasady uzgadniania projektu budowlanego 

§ 4. 1. Uzgodnienia wymagajà nast´pujàce projek-
ty budowlane: 

1) budynku zawierajàcego stref´ po˝arowà zakwalifi-
kowanà do kategorii zagro˝enia ludzi ZL I lub ZL II;

2) budynku nale˝àcego do grupy wysokoÊci: Êrednio-
wysokie, wysokie lub wysokoÊciowe, zawierajàce-
go stref´ po˝arowà zakwalifikowanà do kategorii
zagro˝enia ludzi ZL III, ZL IV lub ZL V;

3) budynku niskiego zawierajàcego stref´ po˝arowà
o powierzchni przekraczajàcej 1 000 m2, zakwalifi-
kowanà do kategorii zagro˝enia ludzi ZL III, obej-
mujàcà kondygnacj´ nadziemnà innà ni˝ pierwsza;

4) budynku niskiego zawierajàcego stref´ po˝arowà
zakwalifikowanà do kategorii zagro˝enia ludzi
ZL V i majàcego ponad 50 miejsc noclegowych;

5) obiektu budowlanego innego ni˝ budynek, przezna-
czonego do u˝ytecznoÊci publicznej lub zamieszka-
nia zbiorowego, w którym przewiduje si´ mo˝li-
woÊç jednoczesnego przebywania w strefie po˝a-
rowej ponad 50 osób na powierzchni do 2 000 m2;

6) budynku zawierajàcego stref´ po˝arowà produk-
cyjnà lub magazynowà, wolno stojàcego urzàdze-
nia technologicznego lub zbiornika poza budynka-
mi oraz placu sk∏adowego albo wiaty, je˝eli zacho-
dzi co najmniej jeden z nast´pujàcych warunków:

a) strefa po˝arowa produkcyjna lub magazynowa
wymienionych obiektów budowlanych ma po-
wierzchni´ przekraczajàcà 1 000 m2 oraz g´s-
toÊç obcià˝enia ogniowego przekraczajàcà
500 MJ/m2, 

b) wyst´puje zagro˝enie wybuchem;

7) gara˝u wielopoziomowego;

8) obiektu budowlanego obj´tego obowiàzkiem wy-
konania systemu sygnalizacji po˝arowej lub sta-
∏ych urzàdzeƒ gaÊniczych;

9) parkingu dla pojazdów przewo˝àcych ∏adunki nie-
bezpieczne;

10) przeciwpo˝arowego zbiornika wodnego oraz sta-
nowiska czerpania wody do celów przeciwpo˝aro-
wych;

11) tunelu o d∏ugoÊci ponad 100 m.

2. W przypadku rozbudowy lub przebudowy obiek-
tu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, uzgodnienie
jest wymagane, gdy ze wzgl´du na charakter lub roz-
miar robót jest niezb´dne sporzàdzenie projektu bu-
dowlanego.

3. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1, nie doty-
czy projektów budowlanych obiektów na terenach za-
mkni´tych.

§ 5. 1. Podstaw´ uzgodnienia stanowià dane okre-
Êlone przez projektanta, dotyczàce warunków ochrony
przeciwpo˝arowej obiektu budowlanego, obejmujàce
w szczególnoÊci:

1) powierzchni´, wysokoÊç i liczb´ kondygnacji;

2) odleg∏oÊç od obiektów sàsiadujàcych;

3) parametry po˝arowe wyst´pujàcych substancji pal-
nych;

4) przewidywanà g´stoÊç obcià˝enia ogniowego;

5) kategori´ zagro˝enia ludzi, przewidywanà liczb´
osób na ka˝dej kondygnacji i w poszczególnych po-
mieszczeniach;

6) ocen´ zagro˝enia wybuchem pomieszczeƒ oraz
przestrzeni zewn´trznych;

7) podzia∏ obiektu na strefy po˝arowe;

8) klas´ odpornoÊci po˝arowej budynku oraz klas´
odpornoÊci ogniowej i stopieƒ rozprzestrzeniania
ognia elementów budowlanych;

9) warunki ewakuacji, oÊwietlenie awaryjne (bezpie-
czeƒstwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe;

10) sposób zabezpieczenia przeciwpo˝arowego insta-
lacji u˝ytkowych, a w szczególnoÊci: wentylacyjnej,
ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgro-
mowej;

11) dobór urzàdzeƒ przeciwpo˝arowych w obiekcie,
dostosowany do wymagaƒ wynikajàcych z przyj´-
tego scenariusza rozwoju zdarzeƒ w czasie po˝aru,
a w szczególnoÊci: sta∏ych urzàdzeƒ gaÊniczych,
systemu sygnalizacji po˝arowej, dêwi´kowego
systemu ostrzegawczego, instalacji wodociàgowej
przeciwpo˝arowej, urzàdzeƒ oddymiajàcych, dêwi-

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-

szone 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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gów przystosowanych do potrzeb ekip ratowni-
czych;

12) wyposa˝enie w gaÊnice;

13) zaopatrzenie w wod´ do zewn´trznego gaszenia
po˝aru;

14) drogi po˝arowe.

2. Dane, o których mowa w ust. 1, niezb´dne do
stwierdzenia zgodnoÊci rozwiàzaƒ projektu z wymaga-
niami ochrony przeciwpo˝arowej, przedstawia si´
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, w zale˝noÊci od zakresu ich wy-
st´powania w obiekcie budowlanym.

Rozdzia∏ 3

Tryb dokonywania uzgodnieƒ projektu budowlanego 

§ 6. 1. Projekty budowlane, o których mowa w § 4
ust. 1, uzgadniane sà z rzeczoznawcà do spraw zabez-
pieczeƒ przeciwpo˝arowych, zwanym dalej „rzeczo-
znawcà”.

2. Na wniosek projektanta lub inwestora mogà byç
uzgadniane z rzeczoznawcà projekty budowlane nie-
wymienione w § 4 ust. 1.

3. Uzgodnienie projektu rzeczoznawca potwierdza
przez ostemplowanie i podpisanie projektu.

4. Ostemplowania dokonuje si´ na cz´Êciach ry-
sunkowych egzemplarzy projektu budowlanego, wy-
maganych do uzyskania pozwolenia na budow´, na:

1) rzucie kondygnacji podstawowej obiektu budowla-
nego;

2) mapie zagospodarowania dzia∏ki lub terenu.

5. Ostemplowania, o którym mowa w ust. 3 i 4, rze-
czoznawca dokonuje piecz´cià wed∏ug wzoru 1 okre-
Êlonego w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

§ 7. 1. Rzeczoznawca po uzgodnieniu projektu bu-
dowlanego obiektu, o którym mowa w § 4 ust. 1, w za-
kresie zagospodarowania dzia∏ki lub terenu, jest obo-
wiàzany wys∏aç w ciàgu 14 dni do komendy wojewódz-
kiej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w∏aÊciwej dla miejsca
lokalizacji inwestycji zawiadomienie o uzgodnieniu,
którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia,
podajàc w nim dane niezb´dne do stwierdzenia zgod-
noÊci rozwiàzaƒ projektu z wymaganiami ochrony
przeciwpo˝arowej.

2. Pod zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 1,
rzeczoznawca stawia piecz´ç, wed∏ug wzoru 2 okreÊlo-
nego w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.

3. Rzeczoznawca jest obowiàzany do prowadzenia
ewidencji projektów budowlanych, które uzgodni∏, we-
d∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 3 do rozporzà-
dzenia.

Rozdzia∏ 4

Rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeƒ
przeciwpo˝arowych

§ 8. 1. Funkcj´ rzeczoznawcy mo˝e sprawowaç oso-
ba, która ukoƒczy∏a studia wy˝sze, a ponadto:

1) po ukoƒczeniu studiów wy˝szych odby∏a co naj-
mniej pi´cioletnià praktyk´ zawodowà w jednost-
kach ochrony przeciwpo˝arowej lub wykonujàc
czynnoÊci z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej
w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.
o ochronie przeciwpo˝arowej albo jako projektant
w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Pra-
wo budowlane;

2) ma odpowiednie przygotowanie zawodowe do
sprawowania tej funkcji.

2. Odpowiednie przygotowanie zawodowe, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, polega na znajomoÊci prze-
pisów prawa i zasad wiedzy technicznej, dotyczàcych
ochrony przeciwpo˝arowej, umiej´tnoÊci stosowania
zawartych w nich wymagaƒ oraz doboru zabezpieczeƒ
przeciwpo˝arowych stosownie do tych wymagaƒ.

§ 9. 1. Wniosek o powo∏anie do sprawowania funk-
cji rzeczoznawcy zainteresowana osoba kieruje do Ko-
mendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´:

1) dokumenty stwierdzajàce posiadane wykszta∏ce-
nie;

2) kwestionariusz osobowy wed∏ug wzoru stosowa-
nego w Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej;

3) wykaz opracowaƒ lub publikacji z zakresu zabezpie-
czeƒ przeciwpo˝arowych wykonanych w zwiàzku
z dotychczasowà dzia∏alnoÊcià.

§ 10. 1. Powo∏uje si´ Komisj´ do Spraw Rzeczo-
znawców Komendy G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, zwanà dalej „Komisjà”.

2. Przewodniczàcym Komisji jest Dyrektor Biura
Rozpoznawania Zagro˝eƒ Komendy G∏ównej Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

3. Pozosta∏ych cz∏onków Komisji, w liczbie co naj-
mniej 5 osób, w tym zast´pc´ przewodniczàcego Ko-
misji, powo∏uje i odwo∏uje Komendant G∏ówny Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej na wniosek przewodniczàce-
go Komisji.

§ 11. 1. Komisja dokonuje oceny przygotowania za-
wodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy,
o którym mowa w § 8, na podstawie wyników przepro-
wadzonego egzaminu, z zastrze˝eniem ust. 5.

2. Komisja przeprowadza egzamin w sk∏adzie co
najmniej 3 osób, z udzia∏em przewodniczàcego Komi-
sji lub zast´pcy przewodniczàcego Komisji.
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3. Osoby, które z∏o˝y∏y wniosek o powo∏anie do
sprawowania funkcji rzeczoznawcy, sà powiadamiane
o terminie egzaminu co najmniej na 30 dni przed jego
przeprowadzeniem.

4. Z egzaminu jest sporzàdzany protokó∏, który
podpisujà uczestniczàcy w nim cz∏onkowie Komisji.
Ocen´ wyników okreÊla si´ jako „pozytywnà” lub „ne-
gatywnà”.

5. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej, na wniosek przewodniczàcego Komisji, mo˝e oso-
b´ ubiegajàcà si´ o powo∏anie do sprawowania funkcji
rzeczoznawcy zwolniç z obowiàzku sk∏adania egzami-
nu, jeÊli przedstawiona dokumentacja dotyczàca jej
dzia∏alnoÊci jest wystarczajàca do dokonania oceny
przygotowania zawodowego do sprawowania funkcji
rzeczoznawcy i uzyskania pozytywnego wyniku.

§ 12. 1. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej, na wniosek przewodniczàcego Komisji, powo-
∏uje do sprawowania funkcji rzeczoznawcy osob´, któ-
ra uzyska∏a pozytywny wynik oceny przygotowania za-
wodowego do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, Komendant
G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej wydaje akt powo-
∏ania, zawierajàcy stwierdzenie posiadania odpowied-
niego przygotowania zawodowego i powo∏anie do
sprawowania funkcji rzeczoznawcy, którego wzór okre-
Êla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.

3. Biuro Rozpoznawania Zagro˝eƒ Komendy G∏ów-
nej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej prowadzi rejestr wy-
danych aktów powo∏ania oraz przekazuje do komend
wojewódzkich Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej aktualny
wykaz rzeczoznawców.

4. Wykaz rzeczoznawców jest udost´pniany przez
komendy wojewódzkie Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
jednostkom organizacyjnym i osobom zainteresowa-
nym dokonaniem uzgodnienia projektu budowlanego.

§ 13. 1. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià rzeczoznawców
sprawuje Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej przy pomocy komendantów wojewódzkich Paƒ-
stwowej Stra˝y Po˝arnej.

2. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià rzeczoznaw-
ców w zakresie:

1) uzgadniania przez nich projektów budowlanych
obiektów zlokalizowanych na terenie wojewódz-
twa;

2) wywiàzywania si´ przez nich z obowiàzków, o któ-
rych mowa w § 7 ust. 1 i 3, w odniesieniu do rze-
czoznawców zamieszka∏ych na terenie wojewódz-
twa.

3. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej
sprawuje nadzór, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, nad
rzeczoznawcami zajmujàcymi stanowisko komendanta
wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz nad

rzeczoznawcami zatrudnionymi w Komendzie G∏ównej
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej.

4. Rzeczoznawca jest obowiàzany do:

1) posiadania przez okres 5 lat ewidencji projektów
budowlanych oraz kopii zawiadomieƒ, o których
mowa w § 7 ust. 1, wraz z dowodami ich wys∏ania,
a tak˝e do okazywania ich komendantowi woje-
wódzkiemu, o którym mowa w ust. 2, Komendan-
towi G∏ównemu Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz
osobom przez nich upowa˝nionym;

2) powiadomienia w terminie 30 dni w∏aÊciwego miej-
scowo komendanta wojewódzkiego Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i Komendanta G∏ównego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej o zmianie swego miejsca za-
mieszkania.

5. W ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych
rzeczoznawca jest zobowiàzany do systematycznego
zaznajamiania si´ ze zmianami w przepisach prawa
i zasadach wiedzy technicznej dotyczàcych ochrony
przeciwpo˝arowej oraz uzyskiwania pozytywnego wy-
niku ze sprawdzianu znajomoÊci tych zmian nie rza-
dziej ni˝ co 5 lat.

6. Sprawdzian, o którym mowa w ust. 5, jest prze-
prowadzany przez Komisj´ nie rzadziej ni˝ 2 razy w ro-
ku, a o jego terminie rzeczoznawcy sà powiadamiani co
najmniej 30 dni wczeÊniej.

7. W stosunku do rzeczoznawcy pe∏niàcego funkcj´
cz∏onka Komisji, okres czasu, o którym mowa w ust. 5,
jest liczony od dnia zaprzestania pe∏nienia przez niego
tej funkcji.

8. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej powiadamia Komendanta G∏ównego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej o stwierdzeniu nieprawid∏owoÊci
w dzia∏alnoÊci rzeczoznawcy, w zakresie okreÊlonym
w ust. 2 i 4.

§ 14. 1. Komendant G∏ówny Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej mo˝e udzieliç rzeczoznawcy upomnienia lub
skierowaç go na ponowny egzamin, w przypadku
stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w jego dzia∏alnoÊci
w zakresie, o którym mowa w § 13 ust. 2, 4 i 5, a gdy
wymienione nieprawid∏owoÊci mia∏y wp∏yw na stan
bezpieczeƒstwa po˝arowego obiektów — mo˝e go od-
wo∏aç z funkcji rzeczoznawcy i uniewa˝niç jego akt po-
wo∏ania w drodze decyzji administracyjnej.

2. Skierowanie na ponowny egzamin, o którym mo-
wa w ust. 1, jest równoznaczne z zawieszeniem prawa
do sprawowania funkcji rzeczoznawcy.

Rozdzia∏ 5

Zasady prowadzenia kontroli nad uzgadnianiem 
projektu budowlanego

§ 15. 1. Komendant powiatowy (miejski) Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej jest obowiàzany niezw∏ocznie za-
wiadomiç nadzorujàcego go komendanta wojewódz-
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kiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej o zastrze˝eniach,
przy zajmowaniu stanowiska przed przystàpieniem do
u˝ytkowania obiektu budowlanego, w stosunku do roz-
wiàzaƒ, których zgodnoÊç z wymaganiami ochrony
przeciwpo˝arowej stwierdzi∏ rzeczoznawca.

2. Uzgodnienie projektu budowlanego obiektu bu-
dowlanego dokonane przez rzeczoznawc´ z ra˝àcym
naruszeniem prawa podlega uniewa˝nieniu przez ko-
mendanta wojewódzkiego Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej w∏aÊciwego dla miejsca lokalizacji inwestycji,
w drodze postanowienia, na które przys∏uguje za˝ale-
nie do Komendanta G∏ównego Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej.

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 2, mo˝e
byç wydane w terminie do dnia uzyskania pozwolenia
na u˝ytkowanie obiektu budowlanego.

4. Komendant wojewódzki Paƒstwowej Stra˝y Po-
˝arnej informuje niezw∏ocznie w∏aÊciwy organ admini-
stracji architektoniczno-budowlanej o dokonaniu unie-
wa˝nienia uzgodnienia projektu budowlanego, o któ-
rym mowa w ust. 2.

§ 16. 1. W ramach prowadzenia kontroli nad uzgad-
nianiem projektów budowlanych komendant woje-
wódzki Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej wydaje postano-
wienie w sprawie wyra˝enia zgody, wyra˝enia zgody
pod warunkiem lub niewyra˝enia zgody — na spe∏nie-
nie wymagaƒ w zakresie bezpieczeƒstwa po˝arowego
w inny sposób ni˝ okreÊlono w przepisach techniczno-
-budowlanych, w przypadkach wskazanych w tych
przepisach, oraz na stosowanie rozwiàzaƒ zamien-
nych, zapewniajàcych niepogorszenie warunków
ochrony przeciwpo˝arowej, w przypadkach wskaza-
nych w przepisach przeciwpo˝arowych.

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przy-
s∏uguje za˝alenie do Komendanta G∏ównego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej.

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 17. ZaÊwiadczenia o stwierdzeniu posiadania wy-
maganego przygotowania zawodowego i powo∏ania
do sprawowania funkcji rzeczoznawcy, wydane na
podstawie rozporzàdzenia Ministra Spraw Wewn´trz-
nych z dnia 7 wrzeÊnia 1992 r. w sprawie szczegó∏owe-
go zakresu dzia∏ania Komendanta G∏ównego Paƒstwo-
wej Stra˝y Po˝arnej (Dz. U. Nr 69, poz. 351) oraz wyda-
ne na podstawie rozporzàdzenia Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji z dnia 1 marca 1999 r.
w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgl´dem ochrony przeciwpo˝aro-
wej (Dz. U. Nr 22, poz. 206), zachowujà wa˝noÊç.

§ 18. 1. Rzeczoznawcy o numerach uprawnieƒ od
1/93 do 74/93 sà obowiàzani do uzyskania pozytywne-
go wyniku ze sprawdzianu, o którym mowa w § 13
ust. 5 — do dnia 31 grudnia 2003 r., o numerach
uprawnieƒ od 75/93 do 277/93 — do dnia 31 grudnia
2004 r., a o numerach uprawnieƒ od 278/93 do
432/2000 — do dnia 31 grudnia 2005 r.

2. Obowiàzek okreÊlony w ust. 1 nie dotyczy rzeczo-
znawców, o których mowa w § 13 ust. 7.

§ 19. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.3)

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji: 
K. Janik

———————
3) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
1 marca 1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadnia-
nia projektu budowlanego pod wzgl´dem ochrony prze-
ciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 22, poz. 206), które utraci∏o moc
z dniem 12 kwietnia 2003 r. z chwilà wejÊcia w ˝ycie usta-
wy z dnia 27 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o ochronie
przeciwpo˝arowej (Dz. U. Nr 52, poz. 452).
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia
16 czerwca 2003 r. (poz. 1137)

Za∏àcznik nr 1

WZORY PIECZ¢CI
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR ZAWIADOMIENIA
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR EWIDENCJI
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Za∏àcznik nr 4


