Zarzqdzanie

projektowaniem

Srodowiskowa
laczna propozycja zmian
Dziatow l-IV oraz VI i VII Warunkow Technicznych dla Budynkow (cz^sc I)

Dziatajace od pazdziernika 2011 r. i koordynowane przez Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki eksperckie grupy robocze, ktorych geneze powstania opisatam w nr 1 (252)2012 r. Wiadomosci Projektanta Budownictwa podjety wysitek analizy obowiazujacych regulacji
prawnych, zawartych w rozporz^dzeniu

Ministra

Infrastruktury

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75,
poz. 690 z pozn. zm.) oraz zaproponowania ich modyfikacji poprzez uzupetnienie czy tez zast^pienie nowymi wymaganiami.

Propozycje zostaty w sposob interdyscyplinarny, gruntownie przedyskutowane,
najbardziej wyczerpujaco jak to mozliwe,
w celu wyboru rozwiazan adekwatnych
do oczekiwah, dokonywanych w drodze
kompromisu z poszanowaniem zasad dochodzenia i uzyskiwania konsensusu.
W kilku przypadkach potwierdzity sie dotychczasowe, wieloletnie rozbieznosci
stanowisk, ktorych pomimo wielu podjetych prob nie udato sie- wyeliminowac,
skutkiem czego powstaty wariantowe propozycje rozwiazan.

twa Transportu, Gospodarki Morskiej i Budownictwa. Planowane przekazanie
tacznej srodowiskowej propozycji zmian
regulacji ww. Dziatow przewidziane jest
na potowe 2012 r. Wraz z propozycjami
nowych regulacji do resortu, Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki zamierza
przekazac szczegotowe uzasadnienie propozycji, uwzgledniajace ocene skutkow
rekomendowanych regulacji, na ktora^
sktadac sie b^dzie ocena przewidywanych skutkow (kosztow-korzysci) spoteczno-gospodarczych proponowanych regulacji, tj.:

Przygotowana przez skonsolidowane
srodowisko, taczna propozycja zmian
Dziatow I—IV oraz VI i VII jest efektem
prac czterech grup roboczych:

• podmiotow, na ktore oddziatywuje projektowana regulacja,

•

GR1 Zagospodarowanie

dziatki

budowlanej,
• GR2 Wyposazenie Techniczne Budynkow,
•

GR3 Bezpieczehstwo

Konstrukcji

i uzytkowania,
•

GR4 Bezpieczehstwo pozarowe.

Postulaty zmian przepisow, cz^stkowe
propozycje zmian, opinie i stanowiska s^
sukcesywnie przekazywane do Ministers-
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• wptywu regulacji na sektor finansow publicznych, rynek pracy, konkurencyjnosc i funkcjonowanie przedsiebiorstw,
rozwoj regionalny,
•

wptywu na ochrone srodowiska,

a takze skutkow prawnych zwi^zanych
z wejsciem w zycie proponowanej regulacji (oddziatywania na inne akty
prawne), kosztow finansowych wprowadzenia zmian w budownictwie (symulacja kosztow, ocena jakosciowa
kosztow jednorazowych i w czasie),
kosztow wprowadzenia zmian dla catej
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gospodarki, planow wdrozenia (vacatio

legjs).

Proponowane zmiany
w obszarze przepisow ogolnych
Eksperci przedyskutowali aktualnosc
ustalonych zasad stosowania wymagah
warunkow technicznych, wynikaj^cych
z postanowieh § 2, w zakresie sytuacji
prawnych. Uznano wskazane sytuacje
prawne za wtasciwe i adekwatne do aktualnych potrzeb i mozliwosci, w tym wynikajqcych z ustaleh ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623
z pozn.zm.).
W zakresie stowniczka pojec, uznano
potrzebe jego uzupetnienia o nowe cztery punkty dotycz^ce definicji pojec:
„przewody kominowe", „taczniki przewodow", „wentylacja hybrydowa" oraz „budynek wielolokalowy". Wprowadzenie
dwoch pierwszych pojec zaproponowano
ze wzgledu na potrzeby ochrony zdrowia i zycia ludzi oraz bezpieczehstwo
uzytkowania instalowanych urzqdzeii,
z kolei proponowana definicja wentylacji
hybrydowej wynika z potrzeby ustalenia
wymagah prawnych dla tego typu wentylacji.
Proponowane nowe pojecie „budynek wielolokalowy", rozumiany jako budynek z wieloma mozliwymi lokalami
uzytkowymi lub mieszkaniami, jako uniwersalne pojecie uwzgledniajace typologie budynkow, ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania, wykorzystywane jest w proponowanych uzupetnieniach
regulacji z obszaru zagadnieh racjonalizacji uzytkowania energii, np. w wymaganiach dotyczacych opomiarowania zuzycia poszczegolnych mediow wprowadzanych do budynku.

Zarzqdzanie
Proponowane zmiany
w obszarze zagospodarowania
dziatki budowlanej
Racjonalizacje wykorzystania, coraz
drozszego obecnie terenu dziatki budowlanej, proponuje sie zrealizowac poprzez
intensywniejsze wt^czenie terenow zielonych, urzadzanych natarasach i stropodachach do terenow rozumianych jako
czynne biologicznie (§ 3 pkt 22), wprowadzenie zmian w regulacjach dotyczacych
lokalizacji wydzielonych miejsc postojowych w stosunku do ulicy i na dziatkach
budowlanych dlazabudowy jednorodzinnej (§ 19 ust. 2a i ust. 4) odnosnie nielimitowanej odlegtosci.
Zaproponowano zmiany w wymaganym podstawowym uzbrojeniu technicznym dziatki budowlanej, dodajac wymog
zapewnienia mozliwosci przytaczenia uzbrojenia dziatki lub bezposrednio budynku do sieci telekomunikacyjnej, z jednoczesnym okresleniem wymagah warunkowego przytaczenia w postaci uzbrojenia
dziatki w kanalizacje telekomunikacyjna^
(§ 26 ust. 1 i ust. 6).
Propozycja uzupetnienia wymagan
ogolnych dla budynkow, majqca^ wptyw
na racjonalne zagospodarowanie dziatki
budowlanej, jest wdrozenie wymagah dla
miejsca wprowadzenia do budynku,
w szczegolnosci energii elektrycznej, wody, odprowadzenia sciekow, gazu oraz
ciepta sieciowego - jesli takie s^ dostarczane do budynku, w celu zapewnienia
racjonalnego ich rozprowadzenia oraz
zastosowania urz^dzeh pomiarowych,
odpowiednio do potrzeb oraz stanu wiedzy technicznej w tym zakresie, z uwzglednieniem warunkow zdalnego odczytu
(§ 44 ust. 2).

Proponowane zmiany
w obszarze wymagan ogolnych
dla budynkow i pomieszczen
Ogolne przepisy zapewnienia wtasciwego poziomu bezpieczehstwa uzytkownikow budynkow, proponuje sie:
• doprecyzowac w czesci dotyczacej
zabezpieczeh w zakresie ochrony odgromowej (§ 53 ust. 2). Dotychczasowy, bezwzgledny obowiazek wyposazania budynkow, wyszczegolnionych w Polskiej
Normie dotyczacej ochrony odgromowej

obiektow budowlanych, w instalacje
chroniaxa^ od wytadowah atmosferycznych proponuje sie uzaleznic od wyniku
oceny przez projektanta ryzyka wyst^pienia takich okolicznosci, wedtug procedur
zawartych w ww. normie, ktora potwierdzi zasadnosc zastosowania takiej ochrony. Niestwierdzenie takiego ryzyka taczytoby sie ze zwolnieniem z takiego obowiazku.
• uzupetnic przepis dotycza^cy minimalnego wyposazenia technicznego budynkow mieszkalnych wielorodzinnych,
budynkow zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci, poprzez ustalenie katalogu zamknietego wymaganych, podstawowych instalacji (§ 56 ust. 1) tj. instalacji telekomunikacyjnej, sygnalizacji dzwonkowej, domofonowej lub videodomofonowej oraz ustalenie mozliwosci doposazania w/w budynkow, w miare potrzeb ustalonych przez projektanta, w inne instalacje, takie jak: zabezpieczenia technicznego - system alarmowy sygnalizacji wtamania i napadu, kontroli dostepu, system
telewizji dozorowej i ich kombinacje,
w sposob umozliwiajacy zapewnienie
ochrony osobom i mieniu przed dostepem osob nieuprawnionych,
• wprowadzic zakaz stosowania
urzadzeh ogrzewczych i do przygotowania cieptej wody uzytkowej z otwart^ komor^ spalania w mieszkaniach, w zwiazku z proponowanym uchyleniem § 80
ust. 1 pkt 1 oraz wprowadzeniem nowego wymagania w § 132 ust. 1a, z jednoczesnym ich dopuszczeniem w budynkach jednorodzinnych wyt^cznie w wydzielonych pomieszczeniach technicznych, spetniaj^cych warunki dotycz^ce
ich wysokosci, kubatury, wentylacji i odprowadzenia spalin, a takze doptywu powietrza do spalania okreslone w rozporz^dzeniu, w Polskich Normach i przepisach
odrebnych.
Szczegotowe wymagania dotycz^ce
instalacji telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenia technicznego zostaty zaproponowane w nowym Rozdziale 8a
Dziatu IV Jnstalacje telekomunikacyjne"
oraz nowym Rozdziale 2 „Ochrona osob
i mienia - zabezpieczenia techniczne",
o czym bedzie mowa w czesci II artykutu, przygotowywanego do kolejnego numeru.
W powiazaniu z proponowanymi regulacjami dotycz^cymi racjonalnego za-

projektowamem

projektowania wprowadzeh do budynku mediow (§ 44 ust. 2), omowionymi
w pkt 2, proponuje sie wprowadzenie
obowiazku projektowania w budynkach
lub w zespotach budynkow stanowiacych
odrebna^ nieruchomosc, z wydzielonymi
co najmniej 30 lokalami, pomieszczen
0 powierzchni uzytkowej co najmniej
1 5 m przeznaczonych na czasowy pobyt
ludzi o funkcji administracyjno-technicznej na potrzeby zarzadzania budynkiem,
w tym zarzadzania energi^.
2

Srodowiskowa propozycja zawiera
zmiany regulacji majace wzmocnic ochrone osob starszych i niepetnosprawnych.
Do tej grupy proponowanych regulacji zaliczyc mozna:
• uzupetnienie przepisu § 59 ust. 1,
odnosnie zapewnienia odpowiedniego
oswietlenia swiattem sztucznym pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do komunikacji ogolnej, o nakaz takiego
projektowania oswietlenia pomieszczen
do komunikacji ogolnej, aby byty one
przystosowane do poruszania sie osob
niepetnosprawnych, w tym z dysfunkcj^
wzroku,
• wprowadzenie w § 62 ust. 4 - 6
1 § 64 ust. 2 i 3 regulacji, dotyczacej przestrzeni manewrowej dla wozkow inwalidzkich, przed drzwiami wejsciowymi jej gtebokosc nie powinna bye mniejsza niz
1,50 m, a szerokosc powinna bye uzalezniona od sposobu dojazdu do drzwi,
rozmieszczenia pochylni czy podnosnikow), a takze wymaganej wysokosci
montazu klamki do drzwi, domofonu,
przyciskow dzwonkowych i oswietleniowych, odpowiedniej numeracji mieszkah
dostosowanej do potrzeb osob niedowidzqeych i z ograniczonq zdolnosci^ poruszania sie.
Z kolei proponuje sie ograniczenie
wymogu w § 79 ust. 1 otwierania drzwi
na zewnafrz pomieszczen tazienki, umywalni i wydzielonego ustepu oraz zachowania wymiarow minimalnych drzwi
otworow na potrzeby wentylacji do budynkow niemieszkalnych, czyli uzytkowanych rowniez przez osoby z zewn^trz,
niebed^ce statymi uzytkownikami.
Do grupy proponowanych zmian,
wiazacych sie z popraw^ komfortu uzytkowego, mozna zaliczyc:
• zwiekszenie wymaganych minimalnych wymiarow kabiny ustepowej w
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§ 83, ustepu publicznego (§ 87 ust. 4)
oraz zmiany wyposazenia budowlanego
i technicznego (§ 85 ust. 1 i ust. 4 ),
• dostosowanie do potrzeb uzytkowych ilosci projektowanych umywalek
i misek ustepowych w § 84 ust. 2.
Do grupy proponowanych zmian, majacych wptyw na koszty inwestycyjne oraz
elastycznosc projektowania przestrzeni
mieszkaniowej przez nabywcow mieszkah, mozna zaliczyc propozycja zast^pienia nieaktualnego dzisiaj, ze wzgledu na
powszechnosc realizowanych inwestycji
deweloperskich, wymagah bezwzglednego wyposazania mieszkah oddawanych
do uzytku w takie urz^dzenia, jak: zlewozmywaki, umywalki i miski ustepowe
(§ 92 ust. 2 i 4), wymaganiem takiego zapewnienia uktadu przestrzennego kuchni,
tazienek i ustepow oraz przewodow
umozliwiajacych instalowanie wszystkich
potrzebnych w tych pomieszczeniach
urzadzeh.
Z kolei rozwoj i dostepnosc nowych
rozwiazah technicznych, poprawa skutecznosci dziatania stosowanych systemow, staty sie powodem wprowadzenia w:
• § 93 ust. 2 - uzupetnienia katalogu mozliwych do stosowania typow wentylacji w mieszkaniu jednopokojowym
w przypadku zastosowania kuchni elektrycznej,
• § 93 ust. 3 - wykluczenia mozliwosci stosowania jednego pionu wentylacyjnego do podtaczania okapow kuchennych i na potrzeby wentylacji na rzecz
wprowadzenia obowiazku stosowania
dwoch pionow wentylacyjnych, w przypadku zastosowania wentylacji grawitacyjnej lub hybrydowej w mieszkaniu wielopokojowym.
Dotychczasowe warunki, zawarte w
§ 106 ust. 2 i 3, dopuszczajace mozliwosc
sytuowania nad garazem otwartym pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, z wyj^tkiem pomieszczen mieszkalnych, opieki zdrowotnej oraz oswiaty
i nauki, zostaty przeniesione do wymagah § 279 ust. 3.
W ten sposob proponowany § 279 reguluje wszystkie wymagania dotyczace otworow okiennych pomieszczen w relacji
do poiozenia wrot garazowych.
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Proponowane zmiany
w obszarze wyposazenia
technicznego budynkow
Do grupy proponowanych przepisow z obszaru racjonalizacji uzytkowania energii oraz zuzycia wody, nalezy zaliczyc:

w ktorych gromadzi sie wody opadowe,
wykorzystywane do potrzeb gospodarczych,
• zmiany w § 133 ust. 2, umozliwiajace wykorzystanie instalacji pomp ciepta
powietrze/powietrze jako ogrzewanie powietrzne,

• proponowane wymaganie w § 102
ust. 2, takiego projektowania w garazach
instalacji, aby byto mozliwe oddzielne
rozliczanie wyodrebnionego garazu ze zuzycia mediow i energii elektrycznej,
• proponowane doprecyzowanie w
§ 1 1 8 ust. 3 sposobu minimalizacji strat
ciepta na przesyle cieptej wody uzytkowej
i w przewodach cyrkulacyjnych, poprzez
postawienie wymogu wykonania izolacji
cieplnej przewodow instalacji wodoci^gowej spetniajacej wymagania okreslone
w zataczniku nr 2 oraz w sposob zgodny
z wymaganiami Polskiej Normy dotyczacej izolacji cieplnej rurociqgow, armatury
i urzadzeh,
• zmiany w § 121 ust.1, 2, 2a, 2b i 3,
polegajace na zaadresowaniu obowiazku
stosowania urzadzeh do pomiaru ilosci
ciepta lub paliwa zuzywanego do przygotowania cieptej wody w wymienionych typach budynkow do szerszego zbioru budynkow wielolokalowych (o strukturze
jednorodnej lub mieszanej), taki zbior budynkow jest rowniez adresatem warunkowego dopuszczenia umieszczania w/w
urzadzeh poza tymi budynkam; ponadto
wprowadzeniu obowiazku stosowania
odpowiednich indywidualnych zestawow
wodomierzowych petni^cych funkcje
podzielnikow kosztow dla pojedynczych
punktow czerpalnych (do pomiaru ilosci
zimnej i cieptej wody dostarczanej do
wspolnego wykorzystywania przez uzytkownikow lokali),
• zmiany w § 126 ust. 3, umozliwiaj^ce oszczedzanie wody poprzez uregulowanie mozliwosci wykorzystywania
sciekow szarych do celow ogolnogospodarczych, podlewania zieleni, sptukiwania toalet, gromadzonych w zbiornikach
retencyjnych, za pomoca^ odrebnej instalacji z zachowaniem wymogow okresowej dezynfekcji zbiornikow, w przypadku
wykorzystywania sciekow szarych wewnqtrz budynku; proponuje sie ponadto
wprowadzenie wymogu okresowej dezynfekcji w stosunku do zbiornikow,
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• proponowane doprecyzowanie w
§ 1 3 3 ust. 9 sposobu minimalizacji straty
ciepta na przewodach zasilajaxych i powrotnych instalacji wodnej centralnego ogrzewania poprzez postawienie wymogu
dla izolacji cieplnej odpowiadania wymaganiom okreslonym w zataczniku nr 2 do
rozporz^dzenia, wymaganiom Polskiej
Normy dotyczacej izolacji cieplnej ruroci^gow, armatury i urzadzeh w zakresie
sposobu jej wykonania,
• proponowane zmiany w § 134
ust. 7, polegajace na rozci^gnieciu wymogu sterowania instalacji ogrzewczych, dowolnego zasilenia, urz^dzeniem do regulacji doptywu ciepta (instalacja pogodowa),
• proponowane zmiany w § 135
ust. 3a, polegajace na opomiarowaniu
ilosci ciepta dostarczanego z odnawialnych zrodet energii do instalacji ogrzewczej budynku lub urzadzenia do pomiaru
ilosci zuzytego paliwa oraz urzadzeh
umozliwiajacych indywidualne rozliczanie kosztow ogrzewania poszczegolnych
mieszkah lub lokali uzytkowych w budynku.
Wzgledy zdrowotne z jednej strony
oraz racjonalnosc techniczna i efektywnosc energetyczna rozwiazah z drugiej
staty sie powodem zaproponowania
zmian w:
• § 120 ust. 2a i 2b, polegajacych na
wyt^czeniu budynkow jednorodzinnych,
zagrodowych i rekreacji indywidulanej
z ogolnego obowiazku uzyskiwania
w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie nizszej niz 55°C oraz nie wyzszej niz 60°C, wprowadzajax wymog
uzyskiwania wody o temperaturze nie
nizszej niz 55°C, przynajmniej raz na dobe; jednoczesnie zmieniono numeracje^
dotychczasowego ust. 2a na 2b,
• § 133 ust. 3a, polegajacych na objeciu obowiazkiem zabezpieczenia instalacji cieptej wody przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury 60°C,
niezaleznie od rodzaju zrodta ciepta (kociot, wymiennik ciepta zasilany z sieci

Zarzqdzanie
cieptowniczej, wymiennik ciepta zasilany
z kolektorow stonecznych) z jednoczesnym dopuszczeniem temperatury 80°C,
podczas wykonywania dezynfekcji termicznej.
Do grupy proponowanych przepisow,
majacych na celu doprecyzowanie standardu technicznego wskazanych rozwiazah, nalezy zaliczyc:
• zmiany w § 125 ust. 2 pkt 1 wskazuj^ce jako podstawe wymagania Polskiej
Normy,
• zmiany w § 125 ust. 2 pkt 2
lit. b ustalajace wymog wyprowadzenia
ponad dach przewodow wentylujacych
piony kanalizacyjne, zamiast co najmniej
co piatego - wskazanie co najmniej co
trzeciego z pozostatych pionow kanalizacyjnych w budynku, przy jednoczesnym
zachowaniu obowiazku wyprowadzenia
ponad dach przewodow wentylujacych
ostatni pion, liczac od podt^czenia kanalizacyjnego na kazdym przewodzie odptywowym,
• zmiany w § 134 ust. 8a, polegajace na wprowadzeniu zakazu w budynku
wielolokalowym z instalacji ogrzewcz^
wodn^, zasilany z sieci cieptowniczej lub
z kottowni, zmiany zaprojektowanego
systemu ogrzewania mieszkah lub lokali
uzytkowych w budynku,
• zast^pienie dotychczasowego okreslenia „skutecznosc" precyzyjnym okresleniem „srednioroczna sprawnosc temperaturowa" (§ 151 ust. 1) i odpowiednio„ „ztozona instalacja" i „prosta instalacja" okresleniami „instalacja klimatyzacji
lub wentylacji nawiewno-wywiewnej
z odzyskiem ciepta" i „instalacja wentylacji nawiewno-wywiewnej bez odzysku
ciepta" (§ 154 ust. 10),
• doprecyzowanie w § 155 ust. 2
przedmiotu wymagania, tj. skierowanie
go do nawietrzakow regulowanych recznie.
Rozwoj techniki, a jednoczesnie
wzgledy bezpieczehstwa zdecydowaty o
zaproponowaniu korekty dotychczasowych wymogow projektowania kottowni
w budynkach. I tak proponuje sie:
• poprzez zmiane § 136 ust. 2a i 2b
zawezenie
mozliwosci
instalowania
kottow na paliwo state o mocy cieplnej
nominalnej do 10 kW na poziomie ogrzewanych pomieszczen lub w wydzie-

lonych pomieszczeniach technicznych,
wytacznie do budynkow mieszkalnych
jednorodzinnych, w zabudowie zagrodowej oraz rekreacji indywidualnej,
z dopuszczeniem montazu rowniez
w innych pomieszczeniach z wytqczeniem pomieszczen mieszkalnych
w ww. budynkach oraz w niskich budynkach mieszkalnych wielorodzinnych,
• poprzez zmiane § 136 ust. 4 w powiazaniu z ust. 5 zawezenie mozliwosci
instalowania kottow na olej opatowy
o fcacznej mocy cieplnej nominalnej do
30 kW wytacznie do wydzielonych pomieszczeniach technicznych, zlokalizowanych na poziomie ogrzewanych pomieszczen, w piwnicy na najnizszej kondygnacji nadziemnej lub wodrebnym budynku przeznaczonym na kottownie,
• uchylenie, w celu wyeliminowania
majacego obecnie przewymiarowywania
pomieszczen, w ktorych instaluje sie kotty na olej opatowy o mocy do 2000 kW,
przepisu ustalajacego maksymalne, taczne
obciazenie cieplne stuz^ce do okreslania
wymaganej kubatury pomieszczenia do
instalowania takich kottow,
• poprzez uzupetnienie podmiotowe, w § 140 ust. 2 i ust. 4, o taczniki
wymagania szczelnosci i wykonania z wyrobow o klasie reakcji na ogieh A 1 ,
a w ust. 4 wymagania, dotyczacego wewnetrznej powierzchni odprowadzajacej
spaliny mokre, odpornosci na ich destrukcyjne dziatanie,

projektowamem

okapow wyciqgowych, nad ptyta kuchenn^, do zbiorczych przewodow wentylacji
grawitacyjnej, zbiorczych przewodow
wentylacji grawitacyjnej z wyj^tkiem
wystepujacych w przebudowywanych
i nadbudowywanych budynkach istniejacych,
• umozliwienia stosowania zdefiniowanej, o czym byta mowa w pkt 1, wentylacji hybrydowej, oprocz mozliwej do
stosowania wentylacji mechanicznej,
grawitacyjnej w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien, a takze
w innych pomieszczeniach, w ktorych
ze wzgl^dow zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczehstwa konieczne
jest zapewnienie wymiany powietrza
(§ 147 ust. 2).
Eksperci zaproponowali zmiany maj^ce korzystnie wptywac na podstawowe
warunki z zakresu higieny i zdrowia, polegajace na:
• zastapieniu dotychczasowego wymagania niemozliwego do spetnienia
i weryfikacji, w przypadku wentylacji grawitacyjnej, odnosnie jakosci srodowiska
wewnetrznego, wymaganiem intensywnosci wentylacji oraz okresleniu warunkow stosowania wentylacji hybrydowej jako alternatywy dla wentylacji grawitacyjnej (§ 148 ust. 1 i 2).
Przywotane wyzej zmiany S4 zaledwie
czesci^ proponowanych przez srodowisko
zmian, kolejne dotyczace:

Skutecznosc dziatania wentylacji
w budynkach proponuje sie poprawic
poprzez:

• przepisow dla instalacji gazowej na
paliwa gazowe, instalacji elektrycznej, instalacji telekomunikacyjnej,

• doprecyzowanie w § 140 ust. 5
wymaganej minimalnej powierzchni
przekroju przewodu kominowego do
wentylacji grawitacyjnej, iz nalezy rozumiec przez to powierzchnie netto,

• przepisow odnoszqcych
urzadzeh dzwigowych,

• ustalenie w § 140 ust. 6 minimalnej wysokosci pionowej odcinka przewodu, liczonego od gornej krawedzi otworu
wlotowego z kratki wywiewnej lub przewodu poziomego - 2,5 m,
• uzupetnienie katalogu zakazu stosowania okreslonych w § 141 rozwiazah
o zakaz stosowania wentylacji mechanicznej wyci^gowej oraz indywidualnych
wentylatorow wyci^gowych w pomieszczeniach, w ktorych znajdujq sie^ wloty
do przewodow dymowych, podtaczeh

P^J%%2&£

si§ do

• przepisow bezpieczehstwa pozarowego oraz bezpieczehstwa uzytkowania zostana^ zaprezentowane w czesci II
artykutu.
Od Redakcji: Dzi^kujemy autorce za dal-

sze wypowiedzi obejmujace wazny problem
prawny zmian dla warunkow technicznych
budynkow. Zachecamy Czytelnikow do wyrazania na ten temat swoich pogladow.

mgr inz. arch. Anna Sas-Micun
- Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki
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