
Forma i zakres projektu budowlanego cz.2

Formę i zakres projektu budowlanego reguluje
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki z 25 kwietnia 2012 r., które zostało
znowelizowane w czerwcu 2013 r. i wrześniu 2015 r.

W pierwszej części artykułu dowiesz się jakie wymogi zostały określone w powyższym dokumencie
oraz co powinien zawierać prawidłowy opis rysunkowy. 

Opis techniczny projektu architektoniczno-budowlanego powinien zawierać:
Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego oraz, w zależności od rodzaju obiektu,1.
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczególności: kubaturę, zestawienie
powierzchni, wysokość, długość, szerokość i liczbę kondygnacji
 
W stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali mieszkalnych - zestawienie2.
powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy
 
Formę architektoniczną i funkcję obiektu budowlanego, sposób jego dostosowania do krajobrazu3.
i otaczającej zabudowy
 
Układ konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne),4.
założenia przyjęte do obliczeń konstrukcji, w tym dotyczące obciążeń, oraz podstawowe wyniki
tych obliczeń, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w krajowej praktyce - wyniki
ewentualnych badań doświadczalnych, rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe podstawowych
elementów konstrukcji obiektu, kategorię geotechniczną obiektu budowlanego, warunki i sposób
jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej, rozwiązania
konstrukcyjno-materiałowe wewnętrznych i zewnętrznych przegród budowlanych; w przypadku
projektowania rozbudowy, przebudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego
należy dołączyć ocenę techniczną obejmującą aktualne warunki geotechniczne i stan
posadowienia obiektu
 
W stosunku do obiektu budowlanego usługowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe5.
dane technologiczne oraz współzależności urządzeń i wyposażenia związanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwiązaniami budowlanymi
 
W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwiązania budowlane i6.
techniczno-instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu występujących wzdłuż jego trasy, oraz
rozwiązania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym
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znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z
uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych
 
Rozwiązania zasadniczych elementów wyposażenia budowlano-instalacyjnego, zapewniające7.
użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczególności instalacji i
urządzeń budowlanych: wodociągowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji
grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej, chłodniczych, klimatyzacji, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a także sposób powiązania instalacji
obiektu budowlanego z sieciami zewnętrznymi wraz z punktami pomiarowymi, założenia przyjęte
do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i
wielkości urządzeń
 
Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym8.
przemysłowych i ich zespołów tworzących całość techniczno-użytkową, decydującą o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry
instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i
urządzenia techniczne związane z tym obiektem
 
Charakterystykę energetyczną budynku, opracowaną zgodnie z przepisami9.
 
Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na10.
środowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie
 
W stosunku do budynku - analizę możliwości racjonalnego wykorzystania, o ile są dostępne11.
techniczne, środowiskowe i ekonomiczne możliwości, wysokoefektywnych systemów
alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło, do których zalicza się zdecentralizowane
systemy dostawy energii oparte na energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub
chłodzenie lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo na
energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa energetycznego, oraz pompy
ciepła
 
Warunki ochrony przeciwpożarowej określone w odrębnych przepisach12.

Opracowanie: inż. Łukasz Kochowski
Project-System
Materiał objęty prawem autorskim. Publikacja w części lub w całości wyłącznie za zgodą redakcji.
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