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W odpowiedzi na pismo z dnia 24 czerwca br., W sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra hrrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie Warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki
i ich usytuowanie, informuję co następuje.

Na WstęPie nalezy podkreślic, źe W chwili obecnej W Minisierstwie lnfrastruktury i Budownictwa trwają
prace związane z nowelizacją przedmiotowego rozpolządzenia. lnformuję jednocześnie, że Projekt
rozporządzenia Ministra lnfrastruktury iBudownictwa zmieniającego rozporządzenie W sprawie WarLlnków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zarówno treść, jak iobecny status
projektu moźna sprawdzic na stronie internetowej Rządowego Centrum Legis|acji), nie obejmuje Swoim
zak resem nowel izacj i §266 tegoż l ozPorządze nia.

Niezależnie od powyższego informUję. że zgodnie z art. 5. ust. 1. ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz U. Z 2016 r. poz.290 z późn, zm.) obiekt budowlany jako całośc oraz jego poSzczególne
części, WraZ ze związanymi z nim Urządzeniami budowlanymi naleźy, biorąc pod uwagę przewidywany
okres użytkowania, pro.iektować i budować W sposób określony W przepisach. W tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie Z zasadami Wiedzy technicznej. zapewniając m,in. Spełnienie podstawowych
Wymagań dotyczących obiektóW budowlanych okreś|onych W załączniku l do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki
Wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/1a6/EWG
(Dz- urz- UE L 88 z 04,04.2011. str. 5. z póżn. zm.), dotyczących m, jn.: nośności i stateczności
konstrukcji, bezpieczeństwa pożarowego, higieny, Zdrowia i środowiska, beżpieczeńStWa Uźytkowania.
Na|eży Zwrócić UWagę, że obowiąZujące W całości od dnia ,1 lipca 2013r. przepisy rozporządzenia
30512011, stosowane Są bezpośrednio We Wszystkich państwach członkowskich Unii Europe.iskiej. Zgodnie
Z art, 5 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz, U. z 2014 r. poz. 8B3 oraz
z 2015 r- poz. 1165) Wyrób budowlany ob.|ęty normą zharmonizowaną lub Z9odny z Wydaną dla niego
eUropejską oceną techniczną, może byc Wprowadzony do obrotu Wyłącznie zgodnie z prżywołanym
powYżej rozpożądzeniem Nr 305 l20 1 1.

Rozporządzenie Ministra lnfrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać bUdynki i ich usytuowanie w swym § 266 ust. ,1 Wskazuje jednoznacznie,
iż przewody spalinowe i dymowe powinny byc Wykonane z WyrobóW niepalnych. W załączniku
nr 3 do rozporządzenia dokonano klasyfikacji Wyrobów (materiałóW) budowlanych W zakresie ich palności,
określenia te dotyczące palności uzaleźnione są od klasy reakcji na ogień przypisanej Zgodnie z PN-EN
13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobóW budowlanych i elementóW bUdynkóW - częśc 1:

Klasyfikacja na podstawie WynikóW badań reakcji na ogień, W przedmiotowej normie na podstawie badań
ioceń określono siedem klas ogniowych: A1, A2, B, C, D, E, F. Klasa 41 oraz A2-S'l, d0; A2-s2, d0; A2-s3,
d0,, zaliczane są do materiałóW niepalnych o których móWi § 266 Ust. 1 rozporządzenia.

Należy Wskazać, iź obowiązujący przepis § 266 usi- 1 ma za zadanle zapewnienie bezpieczeństwa życia
lub zdrowia ludzi jak również mienia bądź środowiska, a Więc spełnienja Wymagania zawartego
W art. 5 ust, 1 pkt '1 lit b ustawy W zakresie zapewnienia bezpieczeństwa poźarowego.
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W odniesieniu do przywołane,i W piśmie normy PN-EN 14471 Kominy, systemy kominowe z kanalami

wewnętrznymi z tworzyw sztucznych - Wymaginia i badania, 
^należy 

wskazac że powyższa.norma żostała

przetłumaczona przez polski xomitet ttormJtizacyjny w 2oo7 r., a od te] pory zoslała juz dwukrotnie

i".iipi""" t"r"lio normą eru_eŃ i ąąl l,zol ą_oz _ wórsja angielska, a następnie PN_EN 14471+A1:2015_

02 róWnieź W Wersji angielskiej,

Zgodnie z al1.5 ustaw 2 dnia 12 Września 2002 r. o normalizacji (Dz. lJ. z 2015 r. poz. ''483), stosowanie

^^lćLi^h nń.rn ipsł łJobrowolne Polska Norma moźe być' Wprowadzeniem normy eufopejskiej

ili"rn,airri"r"O,]*"i i *pi"*"J,"^ie to moźe nastą]ic w Języku oryginału, jednak Polskie Normy mogą

J1lC p"*:"ł1l*""" w pizepisach prawnych po opublikowaniu ich w języku polskim,

Dziękując za podejmowanie inicjatyw mających na celu {lepszenie obowiązujących W Polsce przepisów

techniczno-budowlanyctr, intormuję 1eonocŹesnie, Ze Departament Budownictwa bierze pod UWagę

i analizuje wystącienia ootycrą"" 'ńn'ł"jonowania i skuleczności przepisów ustawy 1 !ni? 7 l,ipca 1994 r,

prawo budowlane, oraz prr"piaJr'- ,vronawczych wydanych na jeJ Podstawie i będącYch

We Właściwości Ministra tntraJit<iury l óuoownictwa, 1atio głównycn aktow. prawJrych, Wpływających

na kwestię stanu technacznego. 1at< równiez bezpieczeństwa użytkowania budynkóW W Polsce,
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