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Szanowny Panie,
w nawiązaniu do przesyłanych cyklicznie do Departamentu Architektury, Budownictwa i Geodezji materiałów
zawierających informacje z kolejnych spotkań środowiskowych w ramach eksperckich grup roboczych
Stowarzyszenia Nowoczesne Budynki, oraz mając na względzie trwające w Ministerstwie Rozwoju prace
legislacyjne, zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie aktualnego podsumowania uwag do
rozporządzenia 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), zwanego dalej
rozporządzeniem Wt.
Gwoli wyjaśnienia należy wskazać, iż w związku ze zmianami w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo
budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r.
o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz. U. poz. 1495) oraz ustawy z dnia
19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. poz. 1696), zwanej
dalej ustawą o zapewnieniu dostępności, zachodzi konieczność wydania nowego rozporządzenia
określającego warunki techniczne dla budynków.
Zgodnie z art. 66 ustawy o zapewnianiu dostępności nowe rozporządzenie powinno wejść w życie w terminie
36 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zapewnianiu dostępności, tj. od dnia 20 września 2019 r.
Mając na uwadze powyższe, uprzejmie informuję, iż w Ministerstwie Rozwoju rozpoczęto prace nad
opracowaniem nowych przepisów techniczno-budowlanych dla budynków. Jednym z głównych założeń
przyjętych w trakcie pracy nad nowymi regulacjami jest zaproponowanie rozwiązań, które będą odpowiadały
aktualnym technologiom występującym w budownictwie oraz będą przejrzyste i zrozumiałe dla odbiorcy.
Doceniając Państwa wieloletnie zaangażowanie we wdrażanie przepisów techniczno-budowlanych,
zwracam się z prośbą o przesłanie zbiorczego zestawienia uwag do rozporządzenia Wt wraz
z uzasadnieniem, również w wersji edytowalnej na adres e-mail: Sylwia.Marcinkowska@miir.gov.pl.
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Przesłane przez Państwa stanowisko, zostanie przeanalizowane pod kątem możliwości jego wykorzystania
przy pracy nad przygotowaniem projektu nowego rozporządzenia.

Z poważaniem
Michał Orczyk
zastępca dyrektora departamentu
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