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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 27 listopada 2009 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych u˝ytkowania budynków mieszkalnych
Na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych u˝ytkowania budynków
mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w § 2 dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) oÊwietlenie dzienne mieszkania, o którym mowa w § 3 pkt 9 rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 690, z póên. zm.3)).”;
———————
1)

2)

3)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844, z 2008 r. Nr 145, poz. 914,
Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287, Nr 210, poz. 1321
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31,
poz. 206, Nr 160, poz. 1276 i Nr 161, poz. 1279.
Zmiany wymienionego rozporzàdzenia zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238 i Nr 228, poz. 1514
oraz z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

2) po § 14 dodaje si´ § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny powinien byç u˝ytkowany w sposób zapewniajàcy nieograniczanie oÊwietlenia
dziennego mieszkaƒ.
2. Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogà byç instalowane urzàdzenia
zwiàzane z u˝ytkowaniem budynku lub
mieszkania, jak: kraty, ˝aluzje, rolety, zabudowy balkonów i loggii.
3. Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogà byç instalowane urzàdzenia
i noÊniki reklamowe oraz inne urzàdzenia niezwiàzane z u˝ytkowaniem budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczajà
oÊwietlenia dziennego mieszkania.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w przypadku wykonywania robót budowlanych dotyczàcych elewacji tego budynku.”.
§ 2. Do urzàdzeƒ i noÊników reklamowych oraz innych urzàdzeƒ niezwiàzanych z u˝ytkowaniem budynku lub mieszkania, zainstalowanych na budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przed dniem wejÊcia
w ˝ycie rozporzàdzenia, stosuje si´ przepisy dotychczasowe, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 18 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia.
§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Infrastruktury: C. Grabarczyk

