
1 
 

UZASADNIENIE 

Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii zmieniającego rozporządzenie  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

wydawany jest na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 

budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333).  

Rozporządzenie to znowelizuje obowiązujące rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, z późn, zm.).  

Głównym celem nowelizacji jest dodanie przepisów przejściowych, w zakresie wymagań 

dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wdraża 

cześć przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 

2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dz. Urz. UE L  153,  

z 18.06.2010, str. 13, z późn. zm.). 

Obecnie panująca sytuacja epidemiologiczna na terenie całego kraju powoduje negatywny 

wpływ na wiele gałęzi gospodarki, co w konsekwencji przekłada się na wydłużone działanie 

organów państwowych. Aby zniwelować możliwe w tym przypadku problemy  

z terminowym rozpatrzeniem wniosków o pozwolenie na budowę, odrębnych wniosków  

o zatwierdzenie projektu budowlanego, zatwierdzeniem projektu budowlanego itd., proponuje 

się dodanie przepisów przejściowych do rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie, co zminimalizuje konieczność zmian projektowych w zakresie 

oszczędności energii i izolacyjności cieplnej (zmiana wartości wskaźnika EP oraz wartości 

współczynnika przenikania ciepła U od 31 grudnia 2020 r.). 

Zmiana wartości wskaźnika EP oraz wartości współczynnika przenikania ciepła U od 31 

grudnia 2020 r. wynika z § 329 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie 

W związku z powyższym przedmiotowy projekt wprowadza następujące zmiany  

do rozporządzenia:  

Przepisy przejściowe i końcowe 
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Dodanie § 330a umożliwi dla wymagań określonych w § 328 ust. 1 stosowanie przepisów 

zgodnie z wymaganiami określonymi w  § 329 ust. 2 oraz w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia pt.: "wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z 

oszczędnością energii", obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 30 grudnia 2020 

r., w zakresie spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 31 grudnia 2020 r., dla 

których: 

-  został złożony wniosek o pozwolenie na budowę, odrębny wniosek o zatwierdzenie 

projektu budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, wniosek o pozwolenie na 

wznowienie robót budowlanych lub wniosek o zatwierdzenie zamiennego projektu 

budowlanego albo projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu 

architektoniczno-budowlanego, 

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy 

nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

- została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu 

projektu budowlanego. 

Zgodnie z § 2 projektu, rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu 

ogłoszenia. Ze względu na brak przepisów przejściowych, w obowiązującym rozporządzeniu 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

projektuje się wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia, a nie 

po 14 dniach od ogłoszenia. 

W projektowanym rozporządzeniu nie przewidziano nowych rozwiązań poza tymi, które  

są realizacją działań związanych z dodaniem przepisów przejściowych, w zakresie wymagań 

dotyczących oszczędności energii i izolacyjności cieplnej w rozporządzeniu w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, które wdraża 

cześć przepisów dyrektywy 2010/31/UE. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597)   

i w związku z tym nie podlega notyfikacji w rozumieniu tego rozporządzenia. 

Przedkładany projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 



3 
 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia, o którym mowa w § 27 ust. 4 

uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin pracy Rady 

Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.). 

Projektowana regulacja powinna mieć pozytywny wpływ na mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich przedsiębiorców, z uwagi na minimalizacji konieczności zmian 

projektowych w zakresie oszczędności energii i izolacyjności cieplnej,  

w przypadku rozpatrzenia wniosków po 30 grudnia 2020 r. 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), projekt zostanie zamieszczony w Biuletynie 

Informacji Publicznej Ministra Rozwoju oraz w zakładce „Rządowy proces legislacyjny” 

Rządowego Centrum Legislacji.  

Niezwłocznie po przyjęciu projektowanego rozporządzenia, rozporządzenie zostanie 

notyfikowana Komisji Europejskiej zgodnie z procedurą określoną w dyrektywie 

2010/31/UE.  

 

 

 


