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ROZPORZ=DZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY

1)
 

z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. 
Nr 106, poz. 1126, z póan. zm.2)) zarz>dza siC, co nastCpuje: 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

§ 1. Rozporz>dzenie okreWla szczegółowy zakres i formC projektu budowlanego, stanowi>cego 
podstawC do wydania decyzji o pozwoleniu na budowC, nie ograniczaj>c zakresu opracowaM 
projektowych w stadiach poprzedzaj>cych opracowanie projektu budowlanego, wykonywanych 
równoczeWnie, w szczególnoWci projektu technologicznego oraz na potrzeby zwi>zane z wykonywaniem 
robót budowlanych. 

§ 2. Ilekroć w rozporz>dzeniu powołane s> artykuły ustawy bez blicszego okreWlenia, nalecy przez to 
rozumieć przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

Rozdział 2 

Wymagania dotycz>ce formy projektu budowlanego 

§ 3. 1. W projekcie budowlanym nalecy na stronie tytułowej zamieWcić: 
 1) nazwC, adres obiektu budowlanego i numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany; 
 2) imiC i nazwisko lub nazwC inwestora oraz jego adres; 
 3) nazwC i adres jednostki projektowania; 
 4) imiona i nazwiska projektantów opracowuj>cych wszystkie czCWci projektu budowlanego, wraz z 

okreWleniem zakresu ich opracowania, specjalnoWci i numeru posiadanych uprawnieM budowlanych, 
oraz datC opracowania i podpisy; 

 5) spis zawartoWci projektu budowlanego wraz z wykazem zał>czonych do projektu wymaganych 
przepisami szczególnymi uzgodnieM, pozwoleM lub opinii, takce specjalistycznych, oraz, stosownie do 
potrzeb, oWwiadczeM właWciwych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 3. 
2. Jeceli projekt architektoniczno-budowlany podlega sprawdzeniu, na stronie (stronach) tytułowej 

nalecy zamieWcić imiona i nazwiska osób sprawdzaj>cych projekt, wraz z podaniem przez kacd> z nich 
specjalnoWci i numeru posiadanych uprawnieM budowlanych, datC i podpisy. 

§ 4. 1. Na rysunkach wchodz>cych w skład projektu budowlanego nalecy umieWcić metrykC projektu 
zawieraj>c>: 
 1) nazwC i adres obiektu budowlanego; 
 2) tytuł (nazwC), skalC i numer rysunku; 
 3) imiC i nazwisko projektanta (projektantów), specjalnoWć i numer uprawnieM budowlanych, datC i 

podpis. 



2. W projekcie architektoniczno-budowlanym, objCtym obowi>zkiem sprawdzenia, nalecy umieWcić w 
metryce, o której mowa w ust. 1, imiC i nazwisko osoby sprawdzaj>cej rysunek, specjalnoWć i numer 
posiadanych uprawnieM budowlanych oraz datC i podpis potwierdzaj>cy sprawdzenie. 

3. Projekt obiektu budowlanego przeznaczony do wielokrotnego zastosowania, spełniaj>cy 
wymagania rozporz>dzenia, moce być zastosowany jako projekt architektoniczno-budowlany przez 
projektanta obiektu budowlanego, po przystosowaniu do ustaleM miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeceli jest ona wymagana 
zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, oraz do warunków otoczenia. 

§ 5. Wszystkie strony i arkusze stanowi>ce czCWci projektu budowlanego oraz zał>czniki do projektu 
powinny być opatrzone numeracj>. CzCWci projektu budowlanego odrCbnie oprawione oraz zał>czniki 
powinny mieć numeracjC zgodn> ze spisem zawartoWci tego projektu. 

§ 6. 1. Projekt budowlany nalecy sporz>dzić w czytelnej technice graficznej oraz oprawić w okładkC 
formatu A-4, w sposób uniemocliwiaj>cy dekompletacjC projektu. 

2. Dopuszcza siC oprawC projektu budowlanego w tomy obejmuj>ce: 
 1) projekt zagospodarowania działki lub terenu oraz oWwiadczenia, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 

3; 
 2) projekt architektoniczno-budowlany i wyniki badaM geologiczno-incynierskich oraz geotechniczne 

warunki posadowienia obiektów budowlanych, o których mowa w art. 34 ust. 3 pkt 4. 
Do zamierzenia budowlanego zawieraj>cego wiCcej nic jeden obiekt budowlany mocna stosować oprawC 
wielotomow>. 

3. Projekt budowlany nalecy opracować w jCzyku polskim, stosuj>c zasady wymiarowania oraz 
oznaczenia graficzne i literowe okreWlone w Polskich Normach lub inne objaWnione w legendzie. 

4. Projekt budowlany sporz>dza siC w 4 egzemplarzach z przeznaczeniem 1 egzemplarza do 
archiwum właWciwego organu nadzoru budowlanego, 1 egzemplarza dla organu wydaj>cego pozwolenie 
na budowC i 2 egzemplarzy dla inwestora. 

§ 7. 1. Wymagania rozporz>dzenia dotycz>ce projektu zagospodarowania działki lub terenu i projektu 
architektoniczno-budowlanego nalecy spełnić z zachowaniem przepisu art. 34 ust. 2, uwzglCdniaj>c w 
szczególnoWci cechy danego obiektu budowlanego, takie jak przeznaczenie, sposób ucytkowania, 
usytuowanie, rozmiary, sposób i zakres oddziaływania na otoczenie i złoconoWć rozwi>zaM technicznych, 
oraz rodzaj i specyfikC obiektu budowlanego. 

2. Z projektu budowlanego zawieraj>cego obiekty budowlane lub ich czCWci niejawne słuc>ce 
obronnoWci i bezpieczeMstwu paMstwa powinny być wył>czone czCWci projektu zawieraj>ce układy 
funkcjonalne, technologiczne, parametry techniczne, dane o wyposaceniu oraz inne mog>ce ujawnić 
charakter, przeznaczenie i nazwC obiektu budowlanego. Zakres wył>czenia okreWla inwestor zgodnie z 
odrCbnymi przepisami dotycz>cymi ochrony informacji niejawnych oraz umowami i porozumieniami 
miCdzynarodowymi. 

Rozdział 3 

Projekt zagospodarowania działki lub terenu 

§ 8. 1. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien zawierać czCWć opisow> oraz czCWć 
rysunkow> sporz>dzon> na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej, przyjCtej do 
paMstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, z zastrzeceniem § 10. 

2. CzCWć opisowa, o której mowa w ust. 1, sporz>dzona z uwzglCdnieniem § 7, powinna okreWlać: 
 1) przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmuj>cego wiCcej nic jeden obiekt 

budowlany - zakres całego zamierzenia oraz kolejnoWć realizacji obiektów; 
 2) istniej>cy stan zagospodarowania działki lub terenu z omówieniem przewidywanych w nim zmian, w 

tym adaptacji i rozbiórek w zakresie niezbCdnym do uzupełnienia czCWci rysunkowej projektu 
zagospodarowania działki lub terenu; 

 3) projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, w tym urz>dzenia budowlane zwi>zane z 
obiektami budowlanymi, układ komunikacyjny, sieci uzbrojenia terenu z przeciwpocarowym 



zaopatrzeniem wodnym, ukształtowanie terenu i zieleni w zakresie niezbCdnym do uzupełnienia 
czCWci rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu; 

 4) zestawienie powierzchni poszczególnych czCWci zagospodarowania działki budowlanej lub terenu, jak 
powierzchnia zabudowy projektowanych i adaptowanych obiektów budowlanych, powierzchnia dróg, 
parkingów, placów i chodników, powierzchnia zieleni oraz innych czCWci terenu niezbCdnych do 
sprawdzenia zgodnoWci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub 
decyzj> o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeceli jest ona wymagana zgodnie z 
przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; 

 5) dane informuj>ce, czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, s> wpisane 
do rejestru zabytków oraz czy podlegaj> ochronie na podstawie ustaleM miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego; 

 6) dane okreWlaj>ce wpływ eksploatacji górniczej na działkC lub teren zamierzenia budowlanego, 
znajduj>cego siC w granicach terenu górniczego; 

 7) informacjC i dane o charakterze i cechach istniej>cych i przewidywanych zagroceM dla Wrodowiska 
oraz higieny i zdrowia ucytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w 
zakresie zgodnym z przepisami odrCbnymi; 

 8) inne konieczne dane wynikaj>ce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 
budowlanego lub robót budowlanych. 
3. CzCWć rysunkowa, o której mowa w ust. 1, sporz>dzona na mapie zgodnie z § 7, powinna 

okreWlać: 
 1) orientacjC połocenia działki lub terenu w stosunku do s>siednich terenów i stron Wwiata; 
 2) granice działki budowlanej lub terenu, usytuowanie, obrys i układ istniej>cych i projektowanych 

obiektów budowlanych, w tym urz>dzeM budowlanych z nimi zwi>zanych, z oznaczeniem wejWć i 
wjazdów oraz liczby kondygnacji, charakterystycznych rzCdnych, wymiarów i wzajemnych odległoWci 
obiektów budowlanych i urz>dzeM budowlanych oraz ich przeznaczenia, w nawi>zaniu do istniej>cej 
zabudowy terenów s>siednich, rodzaj i zasiCg uci>cliwoWci, zasiCg obszaru ograniczonego 
ucytkowania, układ komunikacji wewnCtrznej przedstawiony w nawi>zaniu do istniej>cej i 
projektowanej komunikacji zewnCtrznej, okreWlaj>cy układ dróg wewnCtrznych, dojazdów, bocznic 
kolejowych, parkingów, placów i chodników, w miarC potrzeby przekroje oraz profile elementów tego 
układu, charakterystyczne rzCdne i wymiary; 

 3) ukształtowanie terenu, z oznaczeniem zmian w stosunku do stanu istniej>cego, a w razie potrzeby 
charakterystyczne rzCdne i przekroje pionowe terenu; 

 4) ukształtowanie zieleni, z oznaczeniem istniej>cego zadrzewienia podlegaj>cego adaptacji lub 
likwidacji, oraz układ projektowanej zieleni wysokiej i niskiej, a w razie potrzeby charakterystyczne 
rzCdne i przekroje pionowe terenu; 

 5) urz>dzenia przeciwpocarowego zaopatrzenia wodnego, w tym rodzaj i wielkoWć aródeł, usytuowanie 
stanowisk czerpania wody i dojazd do nich dla samochodów stracy pocarnej oraz charakterystyczne 
rzCdne i wymiary; 

 6) układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu, przedstawiony z przył>czami do odpowiednich sieci 
zewnCtrznych i wewnCtrznych oraz urz>dzeM budowlanych, w tym: wodoci>gowych, ujCć wody ze 
strefami ochronnymi, cieplnych, gazowych i kanalizacyjnych lub słuc>cych do oczyszczania Wcieków, 
oraz okreWlaj>cy sposób odprowadzania wód opadowych, z podaniem niezbCdnych profili 
podłucnych, spadków, przekrojów przewodów oraz charakterystycznych rzCdnych, wymiarów i 
odległoWci, wraz z usytuowaniem przył>czy, urz>dzeM i punktów pomiarowych; 

 7) układ linii lub przewodów elektrycznych i telekomunikacyjnych oraz zwi>zanych z nim urz>dzeM 
technicznych, przedstawiony w powi>zaniu z sieciami zewnCtrznymi, z oznaczeniem miejsca i 
rzCdnych w miarC potrzeby, przył>czenia do sieci zewnCtrznych i zł>czy z instalacj> obiektów 
budowlanych oraz charakterystycznych elementów, punktów pomiarowych, symboli i wymiarów; 

 8) w razie potrzeby rezerwC i podział terenu wynikaj>cy z programu całego zamierzenia budowlanego 
oraz przewidywanej rozbudowy; 

 9) granice obszaru terenu zamkniCtego i zewnCtrznych stref ochronnych, na którym znajduj> siC obiekty 
budowlane słuc>ce obronnoWci i bezpieczeMstwu paMstwa. 

§ 9. Dane, o których mowa w § 8 ust. 3, mog> być zamieszczone na dodatkowych rysunkach, jeceli 
poprawi to czytelnoWć projektu zagospodarowania działki lub terenu. W razie koniecznoWci przedstawienia 



układu sieci, przewodów i urz>dzeM instalacji zewnCtrznych na oddzielnych rysunkach, nalecy do projektu 
zał>czyć zbiorczy rysunek koordynacyjny uzbrojenia działki lub terenu. 

§ 10. Projekt zagospodarowania działki lub terenu powinien być sporz>dzony na mapie w skali 
dostosowanej do rodzaju i wielkoWci obiektu lub zamierzenia budowlanego i zapewniaj>cej jego 
czytelnoWć. 

Rozdział 4 

Projekt architektoniczno-budowlany 

§ 11. 1. Projekt architektoniczno-budowlany obiektu budowlanego powinien zawierać zwiCzły opis 
techniczny oraz czCWć rysunkow>. 

2. Opis techniczny, o którym mowa w ust. 1, sporz>dzony z uwzglCdnieniem § 7, powinien okreWlać: 
 1) przeznaczenie i program ucytkowy obiektu budowlanego oraz, w zalecnoWci od rodzaju obiektu, jego 

charakterystyczne parametry techniczne, w szczególnoWci: kubaturC, zestawienie powierzchni, 
wysokoWć i długoWć; 

 2) formC architektoniczn> i funkcjC obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu i 
otaczaj>cej zabudowy oraz sposób spełnienia wymagaM, o których mowa w art. 5 ust. 1; 

 3) układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), 
załocenia przyjCte do obliczeM konstrukcji, w tym dotycz>ce obci>ceM, oraz podstawowe wyniki tych 
obliczeM, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych - wyniki ewentualnych badaM doWwiadczalnych, 
rozwi>zania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu, kategoriC 
geotechniczn> obiektu budowlanego, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed 
wpływami eksploatacji górniczej, rozwi>zania konstrukcyjno-materiałowe wewnCtrznych i 
zewnCtrznych przegród budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub 
nadbudowy do opisu technicznego nalecy doł>czyć ocenC techniczn> obejmuj>c>, w uzasadnionych 
wypadkach, takce ocenC aktualnych warunków geologiczno-incynierskich i stan posadowienia 
obiektu budowlanego; 

 4) w stosunku do obiektu ucytecznoWci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego - sposób 
zapewnienia warunków niezbCdnych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepełnosprawne, w 
szczególnoWci poruszaj>ce siC na wózkach inwalidzkich; 

 5) w stosunku do obiektu usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane 
technologiczne oraz współzalecnoWci urz>dzeM i wyposacenia zwi>zanego z przeznaczeniem obiektu 
i jego rozwi>zaniami budowlanymi; 

 6) w stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwi>zania budowlane i techniczno-instalacyjne, 
nawi>zuj>ce do warunków terenu wystCpuj>cych wzdłuc jego trasy, oraz rozwi>zania techniczno-
budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania 
obiektu albo istotne ze wzglCdów bezpieczeMstwa, z uwzglCdnieniem wymaganych stref ochronnych; 

 7) 
(1)

 rozwi>zania zasadniczych elementów wyposacenia budowlano-instalacyjnego, zapewniaj>ce 
ucytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególnoWci instalacji i urz>dzeM 
budowlanych: sanitarnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i 
mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, 
piorunochronnych, a takce sposób powi>zania instalacji obiektu budowlanego z sieciami 
zewnCtrznymi wraz z punktami pomiarowymi, załocenia przyjCte do obliczeM instalacji oraz 
podstawowe wyniki tych obliczeM, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkoWci urz>dzeM, przy czym 
nalecy przedstawić: 
a) dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych - załocone 

parametry klimatu wewnCtrznego z powołaniem przepisów techniczno-budowlanych oraz innych 
przepisów w tym zakresie, 

b) dobór i zwymiarowanie parametrów technicznych podstawowych urz>dzeM ogrzewczych, 
wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych oraz okreWlenie wartoWci mocy cieplnej i 
chłodniczej oraz mocy elektrycznej zwi>zanej z tymi urz>dzeniami; 

 8) rozwi>zania i sposób funkcjonowania zasadniczych urz>dzeM instalacji technicznych, w tym 
przemysłowych i ich zespołów tworz>cych całoWć techniczno-ucytkow>, decyduj>c> o podstawowym 
przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykC i odnoWne parametry instalacji i 



urz>dzeM technologicznych, maj>cych wpływ na architekturC, konstrukcjC, instalacje i urz>dzenia 
techniczne zwi>zane z tym obiektem; 

 9) 
(2)

 charakterystykC energetyczn> obiektu budowlanego, opracowan> zgodnie z przepisami 
dotycz>cymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub 
czCWci budynku stanowi>cej samodzieln> całoWć techniczno-ucytkow> oraz sposobu sporz>dzania i 
wzorów Wwiadectw ich charakterystyki energetycznej, z wyj>tkiem obiektów wymienionych w art. 20 
ust. 3 pkt 2, okreWlaj>c> w zalecnoWci od potrzeb: 
a) bilans mocy urz>dzeM elektrycznych oraz urz>dzeM zucywaj>cych inne rodzaje energii, 

stanowi>cych jego stałe wyposacenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy urz>dzeM 
słuc>cych do celów technologicznych zwi>zanych z przeznaczeniem budynku, 

b) w przypadku budynku wyposaconego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne lub 
chłodnicze - właWciwoWci cieplne przegród zewnCtrznych, w tym Wcian pełnych oraz drzwi, wrót, a 
takce przegród przezroczystych i innych, 

c) parametry sprawnoWci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub 
chłodniczych oraz innych urz>dzeM maj>cych wpływ na gospodarkC energetyczn> obiektu 
budowlanego, 

d) dane wykazuj>ce, ce przyjCte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi>zania budowlane i 
instalacyjne spełniaj> wymagania dotycz>ce oszczCdnoWci energii zawarte w przepisach 
techniczno-budowlanych; 

10) dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzuj>ce wpływ obiektu budowlanego na Wrodowisko i 
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty s>siednie pod wzglCdem: 
a) zapotrzebowania i jakoWci wody oraz iloWci, jakoWci i sposobu odprowadzania Wcieków, 
b) emisji zanieczyszczeM gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, 

iloWci i zasiCgu rozprzestrzeniania siC, 
c) rodzaju i iloWci wytwarzanych odpadów, 
d) emisji hałasu oraz wibracji, a takce promieniowania, w szczególnoWci jonizuj>cego, pola 

elektromagnetycznego i innych zakłóceM, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i 
zasiCgu ich rozprzestrzeniania siC, 

e) wpływu obiektu budowlanego na istniej>cy drzewostan, powierzchniC ziemi, w tym glebC, wody 
powierzchniowe i podziemne, 

oraz wykazać, ce przyjCte w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwi>zania przestrzenne, 
funkcjonalne i techniczne ograniczaj> lub eliminuj> wpływ obiektu budowlanego na Wrodowisko 
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrCbnymi przepisami; 

10a) 
(3)

 w stosunku do budynku o powierzchni ucytkowej, wiCkszej nic 1.000 m2, okreWlonej zgodnie z 
Polskimi Normami dotycz>cymi właWciwoWci ucytkowych w budownictwie oraz okreWlania i obliczania 
wskaaników powierzchniowych i kubaturowych - analizC mocliwoWci racjonalnego wykorzystania pod 
wzglCdem technicznym, ekonomicznym i Wrodowiskowym, odnawialnych aródeł energii, takich jak: 
energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, a takce mocliwoWci 
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła oraz zdecentralizowanego systemu 
zaopatrzenia w energiC w postaci bezpoWredniego lub blokowego ogrzewania; 

11) warunki ochrony przeciwpocarowej okreWlone w odrCbnych przepisach. 

§ 12. 1. CzCWć rysunkowa, o której mowa w § 11 ust. 1, sporz>dzona z uwzglCdnieniem § 7, powinna 
przedstawiać: 
 1) elewacje w liczbie dostatecznej do wyjaWnienia formy architektonicznej obiektu budowlanego oraz 

jego wygl>du zewnCtrznego ze wszystkich widocznych stron, z okreWleniem graficznym lub opisowym 
na rysunku wykoMczeniowych materiałów 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 podłucne (profile), 
przeprowadzone w charakterystycznych miejscach obiektu budowlanego, konieczne do 
przedstawienia: 
a) układu funkcjonalno-przestrzennego obiektu budowlanego, 
b) rozwi>zaM budowlano-konstrukcyjnych obiektu budowlanego i jego powi>zania z podłocem oraz 

przyległymi obiektami budowlanymi, 



c) połocenia sytuacyjno-wysokoWciowego i skrajnych parametrów instalacji i urz>dzeM 
technologicznych, zwi>zanych lub maj>cych wpływ na konstrukcjC obiektu budowlanego, 
funkcjonowanie instalacji i urz>dzeM oraz bezpieczeMstwo ich ucytkowania, 

d) budowli przemysłowych i innych tworz>cych samonoWn> całoWć techniczno-ucytkow>, jak komin, 
zbiornik, kolumna rafineryjna, niezbCdnych wymiarów, w tym zewnCtrznych w rzucie poziomym i 
pionowym, 

z nawi>zaniem do poziomu terenu, przestrzeni wewnCtrznych obiektu budowlanego, w szczególnoWci 
pomieszczeM, rodzaju konstrukcji, przekrojów jego elementów, a takce instalacji oraz gabarytów 
(obrysu) urz>dzeM technologicznych, o których mowa w lit. c, 

 3) 
(4)

 w stosunku do budynku ogrzewanego, wentylowanego i klimatyzowanego - rozwi>zania 
konstrukcyjno-materiałowe przegród zewnCtrznych wraz z niezbCdnymi szczegółami budowlanymi, 
maj>cymi wpływ na właWciwoWci cieplne i szczelnoWć powietrzn> przegród, jeceli ich odwzorowanie 
nie było wystarczaj>ce na rysunkach, o których mowa w pkt 2; 

 4) podstawowe urz>dzenia instalacji ogólnotechnicznych i technologicznych lub ich czCWci, jeceli ich 
odwzorowanie nie było wystarczaj>ce na rysunkach, o których mowa w pkt 2; 

 5) zasadnicze elementy wyposacenia technicznego, ogólnobudowlanego, umocliwiaj>cego ucytkowanie 
obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym: 
a) 

(5)
 instalacje: sanitarne, ogrzewcze, wentylacyjne, chłodnicze, klimatyzacyjne i gazowe, 

b) instalacje i urz>dzenia budowlane: elektryczne i telekomunikacyjne oraz instalacjC 
piorunochronn>, 

c) instalacje i urz>dzenia budowlane ochrony przeciwpocarowej okreWlone w przepisach odrCbnych, 
wraz ze sposobem powi>zania instalacji obiektu budowlanego bezpoWrednio z sieciami 
(urz>dzeniami) zewnCtrznymi albo z instalacjami zewnCtrznymi na zagospodarowywanym terenie 
oraz zwi>zanymi z nimi urz>dzeniami technicznymi, uwidocznione na rzutach i przekrojach 
pionowych obiektu budowlanego, co najmniej w formie odpowiednio opisanych schematów lub 
przedstawione na odrCbnych rysunkach. 
2. CzCWć rysunkowa, o której mowa w ust. 1, powinna być zaopatrzona w niezbCdne oznaczenia 

graficzne i wyjaWnienia opisowe umocliwiaj>ce jednoznaczne odczytanie projektu budowlanego. 
3. Opracowanie czCWci rysunkowej projektu budowlanego obiektu liniowego nalecy dostosować 

odpowiednio do charakteru i specyfiki funkcjonalnej i technicznej obiektu. 
4. CzCWć rysunkowa projektu przebudowy obiektu budowlanego powinna wyrócniać graficznie stan 

istniej>cy. 

§ 13. 1. CzCWć rysunkowa projektu architektoniczno-budowlanego powinna być, z zastrzeceniem ust. 
2, sporz>dzona w skali dostosowanej do specyfiki i charakteru obiektu budowlanego oraz stopnia 
dokładnoWci oznaczeM graficznych na rysunkach, jednak nie mniejszej nic: 
 1) 1:200 dla obiektów budowlanych o ducych rozmiarach; 
 2) 1:100 dla pozostałych obiektów budowlanych i wydzielonych czCWci obiektów wymienionych w pkt 1; 
 3) 1:50 dla wydzielonych czCWci obiektów budowlanych podlegaj>cych przebudowie lub rozbudowie 

oraz czCWci obiektów skomplikowanych i o małych rozmiarach. 
2. W stosunku do obiektu budowlanego liniowego nalecy dobierać skale rysunków dostosowane do 

długoWci obiektu i umocliwiaj>ce odwzorowanie obiektu z dokładnoWci> zapewniaj>c> czytelnoWć projektu 
budowlanego. 

Rozdział 5 

Przepis koMcowy 

§ 14. Rozporz>dzenie wchodzi w cycie z dniem 11 lipca 2003 r.3)
 

______ 
1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rz>dowej - budownictwo, gospodarka 

przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporz>dzenia Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. 
Nr 32, poz. 302 oraz z 2003 r. Nr 19, poz. 165). 



2) 
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

3) Z dniem wejWcia w cycie niniejszego rozporz>dzenia traci moc rozporz>dzenie Ministra Spraw 
WewnCtrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie szczegółowego 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 upowacnieM ustawowych do wydawania aktów 
normatywnych oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 120, poz. 1268). 

Przypisy: 
1)

 § 11 ust. 2 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporz>dzenia z dnia 6 listopada 2008 r. 
(Dz.U.08.201.1239) zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
2)

 § 11 ust. 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporz>dzenia z dnia 6 listopada 2008 r. 
(Dz.U.08.201.1239) zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
3)

 § 11 ust. 2 pkt 10a) dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporz>dzenia z dnia 6 listopada 2008 r. 
(Dz.U.08.201.1239) zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
4)

 § 12 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporz>dzenia z dnia 6 listopada 2008 r. 
(Dz.U.08.201.1239) zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
5)

 § 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporz>dzenia z dnia 6 listopada 2008 r. 
(Dz.U.08.201.1239) zmieniaj>cego nin. rozporz>dzenie z dniem 1 stycznia 2009 r. 
 

 


