Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych
użytkowania budynków mieszkalnych
(Dz.U. Nr 74/99 poz. 836)
(wybrane fragmenty)
§ 1. Rozporządzenie określa warunki techniczne użytkowania budynków
mieszkalnych, wraz ze związanymi z nimi instalacjami i urządzeniami technicznymi,
zwanych dalej "budynkami".
§ 2. Rozporządzenie określa warunki, które mają zapewnić:
1) utrzymanie stanu technicznego budynku na poziomie zapewniającym
bezpieczeństwo ludzi i mienia w okresie jego użytkowania,
2) ochronę zdrowia i życia ludzi w pomieszczeniach budynku,
3) utrzymanie wymaganego stanu estetycznego budynku, a w przypadku wpisania
budynku do rejestru zabytków - zachowanie jego wartości podlegających ochronie
konserwatorskiej,
4) zgodne z przeznaczeniem użytkowanie budynku i znajdujących się w nim
pomieszczeń oraz urządzeń związanych z budynkiem, a w szczególności warunki w
zakresie zaopatrzenia w wodę, gaz, energię cieplną, energię elektryczną, ochronę
przeciwpożarową, oraz odprowadzania ścieków i usuwania odpadów stałych,
5) możliwość racjonalizacji zużycia wody i nośników energii zgodnie z
wymaganiami użytkowników lokali, lecz w sposób nie naruszający interesów osób
trzecich i nie powodujący pogorszenia właściwości użytkowych i technicznych
budynku i związanych z nim urządzeń,
6) racjonalne wykorzystanie energii,
7) ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich.
§ 3. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) lokal - wydzieloną trwałymi ścianami w obrębie budynku izbę lub zespół izb,
wraz z innymi pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi, lub też
budynek mieszkalny, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny, jeżeli taki
dom lub lokal posiada odrębne wejście z zewnątrz budynku lub z klatki schodowej,
…
5) dokumentacja użytkowania - dokumentację odbioru budynku wraz z książką
obiektu budowlanego, kopiami imiennych przydziałów lokali, protokołami zdawczoodbiorczymi lokali, umowami najmu lokali, protokołami pomiaru powierzchni
użytkowej lokali, dokumentacją eksploatacyjną wraz protokołami okresowych kontroli
stanu technicznego, opiniami technicznymi i ekspertyzami dotyczącymi budynku,
dokumentację eksploatacyjną, w tym również metrykę instalacji piorunochronnej, a
także dokumentację powykonawczą robót budowlanych i remontów wraz z
protokołami odbioru tych robót,
6) właściciel budynku - właściciela, a także zarządzającego lub dzierżawcę
budynku,
7) użytkownik lokalu - osoby fizyczne albo osoby prawne lub jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, faktycznie użytkujące ten lokal,
8) instalacja ciepłej wody użytkowej - układ przewodów wody ciepłej w budynku
wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z
zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza i koniec w
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punktach czerpalnych ciepłej wody; instalacją tą jest również miejscowa instalacja
ciepłej wody użytkowej,
10) instalacja wodociągowa - układ przewodów wody zimnej w budynku wraz z
armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodu z
zaworem odcinającym tę instalację od wodomierza umieszczonego na przyłączu
wodociągowym, a zakończenie w punktach czerpalnych wody zimnej,
11) instalacja kanalizacyjna - układ przewodów kanalizacyjnych w budynku wraz z
armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia przewodów z
przyborami kanalizacyjnymi w pomieszczeniach, a zakończenie na wlotach
poziomych przewodów kanalizacyjnych do pierwszych od strony budynku studzienek
umieszczonych na zewnątrz budynku,
12) instalacja centralnego ogrzewania - układ przewodów centralnego ogrzewania
w budynku wraz z armaturą i wyposażeniem, mający początek w miejscu połączenia
przewodu z zaworem odcinającym tę instalację od węzła cieplnego lub przyłącza, a
zakończenie na grzejnikach,
…
18) przewody dymowe - przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do
odprowadzania dymu z palenisk opalanych paliwem stałym do kanałów dymowych,
19) przewody spalinowe - przewody wraz z ich wyposażeniem, służące do
odprowadzania spalin z palenisk opalanych paliwem gazowym lub olejowym do
kanałów spalinowych,
20) kanały dymowe - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do
tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania dymu ponad dach,
21) kanały spalinowe - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane do
tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania spalin ponad dach,
22) kanały wentylacyjne - kanały wykonane w ścianach budynku lub przybudowane
do tych ścian, wraz z ich wyposażeniem, służące do odprowadzania
zanieczyszczonego powietrza z pomieszczeń,
23) ustawa - ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
…
§ 15. Lokal powinien być użytkowany w sposób zapewniający:
1) zachowanie wymogów bezpieczeństwa,
2) utrzymanie wymaganego stanu technicznego,
3) utrzymanie stanu higienicznosanitarnego określonego odrębnymi przepisami,
4) prawidłowe funkcjonowanie wspólnych instalacji i urządzeń znajdujących się w
tym lokalu.
§ 16. 1. Sposób użytkowania instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie
lokalu powinien:
1) być zgodny z założeniami projektu oraz z instrukcjami użytkowania tych
instalacji i urządzeń,
2) zapewniać ochronę elementów budynku i jego wyposażenia.
2. W czasie użytkowania instalacji i urządzeń należy:
1) zapewniać ich ochronę przed uszkodzeniem,
2) wykonywać zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcją
użytkowania,
3) likwidować przecieki z instalacji, w zakresie obciążającym użytkownika lokalu,
niezwłocznie po ich pojawieniu się,
4) dokonywać napraw i wymian uszkodzonych lub zużytych elementów instalacji i
wyposażenia lokalu w zakresie obciążającym użytkownika,
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5) informować właściciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, których
naprawa należy do jego obowiązków.
3. W przypadku wystąpienia uszkodzeń lub zakłóceń w funkcjonowaniu instalacji
i urządzeń należy niezwłocznie wstrzymać ich eksploatację, jeżeli dalsze ich
użytkowanie może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia albo
skażenie środowiska.
…
§ 19. 1. Sposób użytkowania przewodów i kanałów dymowych, spalinowych
oraz wentylacyjnych powinien:
1) być zgodny z założeniami projektu tych przewodów i kanałów,
2) uniemożliwiać ograniczenie lub utratę ich drożności i szczelności,
3) zapewniać bezpieczeństwo użytkowników lokalu,
4) zapewniać bezpieczeństwo oraz ochronę interesów użytkowników innych lokali,
do których przylegają te przewody i kanały.
2. Użytkownik lokalu wyposażonego w przewody i kanały dymowe lub spalinowe
oraz wentylacyjne jest obowiązany:
1) zapewniać ich sprawność techniczną i użytkową,
2) w przypadku wystąpienia objawów świadczących o zagrożeniu bezpieczeństwa
osób lub mienia - zaniechać użytkowania instalacji gazowej i podjąć stosowne
działania zaradcze oraz poinformować właściwe służby i właściciela o wystąpieniu
zagrożenia,
3) systematycznie wykonywać czynności konserwacyjne,
4) informować właściciela budynku o niewłaściwym funkcjonowaniu urządzeń
spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych.
3. Użytkownik lokalu korzystający z przewodów i kanałów dymowych lub
spalinowych oraz wentylacyjnych może powierzać naprawę i konserwację tych
urządzeń wyłącznie osobom posiadającym świadectwa kwalifikacyjne określone w
odrębnych przepisach.
4. Po przeróbce lub wymianie przewody i kanały dymowe lub spalinowe oraz
wentylacyjne należy poddać kontroli.
§ 20. Wszelkie zmiany instalacji w lokalu dokonywane w czasie jego
użytkowania wymagają pisemnej zgody właściciela budynku.
§ 21. 1. W robotach remontowych wykonywanych w lokalu należy stosować
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz zapewniać
właściwe funkcjonowanie znajdujących się w nim wspólnych instalacji lub urządzeń.
2. W czasie wykonywania robót remontowych w lokalu należy:
1) zapewnić bezpieczeństwo użytkowników innych lokali i osób trzecich,
2) stosować rozwiązania eliminujące możliwość skażenia środowiska,
3) stosować rozwiązania i technologie podnoszące walory użytkowe lokalu,
4) ograniczyć do niezbędnego minimum uciążliwość związaną z realizacją robót
remontowych dla użytkowników pozostałych lokali oraz dla osób trzecich.
…
§ 28. Instalacja ciepłej wody użytkowej powinna, w okresie jej użytkowania,
zapewniać możliwość dostarczania wody, o temperaturze określonej odrębnymi
przepisami, do punktów czerpalnych, zgodnie z warunkami jej użytkowania
założonymi w projekcie.
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§ 29. W okresie użytkowania instalacji ciepłej wody użytkowej należy zapewniać:
1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
2) utrzymywanie wymaganej temperatury wody ciepłej dostarczanej do lokali,
określonej odrębnymi przepisami,
3) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
4) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad
wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych
kontroli w lokalach,
5) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy
kontroli i nadzoru,
6) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tej instalacji.
§ 30. 1. W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona
w wodomierze służące do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych
urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację.
2. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.
§ 31. Instalacja wodociągowa powinna w okresie jej użytkowania zapewniać
możliwość dostarczania wody do wszystkich punktów czerpalnych w budynku,
zgodnie z warunkami jej użytkowania założonymi w projekcie tej instalacji.
§ 32. W okresie użytkowania instalacji wodociągowej należy zapewniać:
1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
2) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
3) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad
wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych
kontroli w lokalach,
4) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy
kontroli i nadzoru,
5) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tej instalacji,
6) utrzymanie wymaganego stanu technicznego urządzeń hydroforowych.
§ 33. 1. W przypadku gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w
wodomierze do rozliczeń zużycia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien
zapewniać okresową ich legalizację.
2. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.
…
§ 39. 1. Instalacja i urządzenia centralnego ogrzewania w okresie ich
użytkowania powinny być utrzymywane w stanie technicznym zapewniającym we
wszystkich ogrzewanych pomieszczeniach właściwe temperatury określone Polską
Normą.
2. W przypadku gdy instalacja i urządzenia nie spełniają warunku, o którym
mowa w ust. 1, należy określić przyczyny zakłóceń oraz podjąć działania
usprawniające ich funkcjonowanie.
3. W przypadku gdy przyczyną zakłóceń, o których mowa w ust. 2, są produkty
korozji lub substancje pochodzące ze związków zawartych w wodzie instalacyjnej
osadzone na wewnętrznych powierzchniach instalacji i urządzeń, przed podjęciem
decyzji w sprawie usprawnienia ich funkcjonowania należy opracować ekspertyzę
zawierającą analizę celowości i opłacalności oraz określenie sposobu usunięcia
osadów.
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§ 40. W okresie użytkowania instalacji i urządzeń centralnego ogrzewania
należy zapewniać:
1) drożność instalacji i urządzeń, zgodnie z założeniami projektu tej instalacji,
2) utrzymywanie wymaganego stanu technicznego instalacji i urządzeń oraz
właściwe warunki ich użytkowania,
3) realizację planu napraw i wymian oraz robót konserwacyjnych,
4) nadzór nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzór nad
wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych
kontroli w lokalach,
5) realizację zaleceń pokontrolnych wydawanych przez upoważnione organy,
6) w razie uzasadnionej potrzeby - kontrolę stanu technicznego tej instalacji i
urządzeń.
§ 41. 1. W przypadku gdy instalacja centralnego ogrzewania została
wyposażona w urządzenia służące do pomiaru i rozliczeń zużycia ciepła w lokalach,
właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację lub wymianę.
2. W przypadku uszkodzenia urządzeń służących do indywidualnego rozliczenia
kosztów ogrzewania lub urządzenia do pomiaru zużycia ciepła - należy niezwłocznie
poinformować jednostkę prowadzącą rozliczenia kosztów ciepła.
3. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy.
§ 42. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian instalacji i urządzeń centralnego
ogrzewania w lokalu wymaga wcześniejszego uzyskania zgody właściciela budynku.
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