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Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegó∏owego zakre-
su i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120,
poz. 1133) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w § 11 w ust. 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) rozwiàzania zasadniczych elementów wypo-
sa˝enia budowlano-instalacyjnego, zapew-
niajàce u˝ytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie z przeznaczeniem, w szczególnoÊci
instalacji i urzàdzeƒ budowlanych: sanitar-
nych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyj-
nej, grawitacyjnej wspomaganej i mecha-
nicznej, ch∏odniczych, klimatyzacji, gazo-
wych, elektrycznych, telekomunikacyjnych,
piorunochronnych, a tak˝e sposób powiàza-
nia instalacji obiektu budowlanego z siecia-
mi zewn´trznymi wraz z punktami pomiaro-
wymi, za∏o˝enia przyj´te do obliczeƒ insta-
lacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeƒ,
z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkoÊci
urzàdzeƒ, przy czym nale˝y przedstawiç:

a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyj-
nych, klimatyzacyjnych lub ch∏odniczych
— za∏o˝one parametry klimatu wewn´trz-
nego z powo∏aniem przepisów technicz-
no-budowlanych oraz innych przepisów
w tym zakresie,

b) dobór i zwymiarowanie parametrów
technicznych podstawowych urzàdzeƒ
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyza-
cyjnych i ch∏odniczych oraz okreÊlenie
wartoÊci mocy cieplnej i ch∏odniczej oraz
mocy elektrycznej zwiàzanej z tymi urzà-
dzeniami;“,

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) charakterystyk´ energetycznà obiektu bu-
dowlanego, opracowanà zgodnie z przepi-
sami dotyczàcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lo-
kalu mieszkalnego lub cz´Êci budynku sta-
nowiàcej samodzielnà ca∏oÊç techniczno-
-u˝ytkowà oraz sposobu sporzàdzania
i wzorów Êwiadectw ich charakterystyki
energetycznej, z wyjàtkiem obiektów wy-
mienionych w art. 20 ust. 3 pkt 2, okreÊlajà-
cà w zale˝noÊci od potrzeb:

a) bilans mocy urzàdzeƒ elektrycznych oraz
urzàdzeƒ zu˝ywajàcych inne rodzaje
energii, stanowiàcych jego sta∏e wyposa-
˝enie budowlano-instalacyjne, z wydzie-
leniem mocy urzàdzeƒ s∏u˝àcych do ce-
lów technologicznych zwiàzanych z prze-
znaczeniem budynku,

b) w przypadku budynku wyposa˝onego
w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, kli-
matyzacyjne lub ch∏odnicze — w∏aÊciwo-
Êci cieplne przegród zewn´trznych,
w tym Êcian pe∏nych oraz drzwi, wrót,
a tak˝e przegród przezroczystych i in-
nych, 

c) parametry sprawnoÊci energetycznej in-
stalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, kli-
matyzacyjnych lub ch∏odniczych oraz
innych urzàdzeƒ majàcych wp∏yw na
gospodark´ energetycznà obiektu bu-
dowlanego,

d) dane wykazujàce, ˝e przyj´te w projekcie
architektoniczno-budowlanym rozwiàza-
nia budowlane i instalacyjne spe∏niajà
wymagania dotyczàce oszcz´dnoÊci
energii zawarte w przepisach techniczno-
-budowlanych;”,

c) po pkt 10 dodaje si´ pkt 10a w brzmieniu:

„10a) w stosunku do budynku o powierzchni
u˝ytkowej, wi´kszej ni˝ 1 000 m2, okreÊlo-
nej zgodnie z Polskimi Normami dotyczà-
cymi w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych w budow-
nictwie oraz okreÊlania i obliczania wskaê-
ników powierzchniowych i kubaturowych
— analiz´ mo˝liwoÊci racjonalnego wyko-
rzystania pod wzgl´dem technicznym,
ekonomicznym i Êrodowiskowym, odna-
wialnych êróde∏ energii, takich jak: ener-
gia geotermalna, energia promieniowa-
nia s∏onecznego, energia wiatru, a tak˝e
mo˝liwoÊci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej i ciep∏a oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrze-
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 6 listopada 2008 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó∏owego zakresu i formy projektu budowlanego2)

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

dowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i miesz-
kaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Pre-
zesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury
(Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Niniejsze rozporzàdzenie dokonuje w zakresie swojej re-
gulacji wdro˝enia dyrektywy 2002/91/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie
charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L 1
z 04.01.2003, str. 65; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjal-
ne, rozdz. 12, tom 2, str. 168).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 914
i Nr 199, poz. 1227.
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nia w energi´ w postaci bezpoÊredniego
lub blokowego ogrzewania;”;

2) w § 12 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w stosunku do budynku ogrzewanego, wen-
tylowanego i klimatyzowanego — rozwiàza-
nia konstrukcyjno-materia∏owe przegród ze-
wn´trznych wraz z niezb´dnymi szczegó∏a-
mi budowlanymi, majàcymi wp∏yw na w∏a-
ÊciwoÊci cieplne i szczelnoÊç powietrznà

przegród, je˝eli ich odwzorowanie nie by∏o
wystarczajàce na rysunkach, o których mo-
wa w pkt 2;”,

b) w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) instalacje: sanitarne, ogrzewcze, wentylacyj-
ne, ch∏odnicze, klimatyzacyjne i gazowe,”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2009 r. 

Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk


