ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 27.11.2009 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych użytkowania 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 późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w
sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz.
836) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
„8) oświetlenie dzienne mieszkania, o którym mowa w § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.3)).”;
2) po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu:
„§ 14a. 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny powinien być użytkowany w sposób
zapewniający nieograniczanie oświetlenia dziennego mieszkań.
2. Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia
związane z użytkowaniem budynku lub mieszkania, jak: kraty, żaluzje,
rolety, zabudowy balkonów i loggii.
3. Na budynku mieszkalnym wielorodzinnym mogą być instalowane urządzenia
i nośniki reklamowe oraz inne urządzenia niezwiązane z użytkowaniem
budynku lub mieszkania, o ile nie ograniczają oświetlenia dziennego
mieszkania.
4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku wykonywania robót budowlanych
dotyczących elewacji tego budynku.”.

1)

Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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 i Nr
161, poz. 1279.
3)
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone 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.
Do urządzeń i nośników reklamowych oraz innych urządzeń niezwiązanych z użytkowaniem
budynku lub mieszkania, zainstalowanych na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przed
dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe, nie dłużej jednak
niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER INFRASTRUKTURY

