
Mgr inż. Andrzej Boczkowski                                        Warszawa 27. 02. 2013 r.

                              Planowane zmiany w zakresie 
„Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i
                                     ich usytuowanie”
Od kilku miesięcy trwają prace nad nowelizacją „Warunków Technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Prace te prowadzi 
Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki we współpracy z innymi 
stowarzyszeniami i organizacjami. Proponowane zmiany zaznaczyłem 
pogrubionym tekstem.   
                                           Warunki Techniczne
               jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
       (Dz. U. nr 75 z 2002 r., poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003 r., poz. 270; Dz. U. nr

        109 z 2004 r., poz. 1156; Dz. U. nr 201 z 2008 r., poz. 1238; Dz. U. nr 228
        z 2008 r., poz. 1514; Dz. U. nr 56 z 2009 r., poz. 461; Dz. U. nr 239 z 
        2010 r., poz.1597; Dz. U. z 2012 r., poz. 1289).

                                                     Rozdział 8

                                           Instalacja elektryczna
§ 180. Instalacja i urządzenia elektryczne, przy zachowaniu przepisów
           rozporządzenia, przepisów odrębnych dotyczących dostarczania energii,
           ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i
           higieny pracy, a także wymagań Polskich Norm odnoszących się do tych
           instalacji i urządzeń, powinny zapewniać:

1) dostarczanie energii elektrycznej o odpowiednich parametrach
               technicznych do odbiorników, stosownie do potrzeb użytkowych,

2) ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, przepięciami
               łączeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pożaru, wybuchem i
               innymi szkodami,

3) ochronę przed emisją drgań i hałasu powyżej dopuszczalnego poziomu
               oraz przed szkodliwym oddziaływaniem pola elektromagnetycznego.

§ 181. 1.Budynek, w którym zanik napięcia w elektroenergetycznej sieci
              zasilającej może spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi,
              poważne zagrożenie środowiska, a także znaczne straty materialne, 
              należy zasilać co najmniej z dwóch niezależnych, samoczynnie
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              załączających się źródeł energii elektrycznej, oraz wyposażać w
              samoczynnie załączające się oświetlenie awaryjne (zapasowe lub
              ewakuacyjne) z centralnym automatycznym systemem nadzoru. W
              budynku wysokościowym oraz w innych budynkach wymagających
              zwiększonej pewności zasilania, zgodnie z wymaganiami    
              szczegółowymi   jednym ze źródeł zasilania powinien być zespół
              prądotwórczy.

            2.Awaryjne oświetlenie zapasowe należy stosować w pomieszczeniach,
               w których po zaniku oświetlenia podstawowego istnieje konieczność
               kontynuowania czynności w niezmieniony sposób lub ich
               bezpiecznego zakończenia, przy czym czas działania tego oświetlenia
               powinien być dostosowany do uwarunkowań wynikających z
               wykonywanych czynności oraz warunków występujących w
               pomieszczeniu.

          3.Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne należy stosować:
             1) w  pomieszczeniach:
             a) przeznaczonych dla ponad 50 osób,

             b) garażowych o powierzchni netto ponad 1000 m2,

             c) znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej,

                  budynkach zamieszkania zbiorowego oraz w budynkach

                  produkcyjnych i magazynowych, których powierzchnia netto

                  przekracza 2000 m2,

             2) na drogach ewakuacyjnych: 

             a) z pomieszczeń wymienionych w pkt. 1

             b) oświetlonych wyłącznie światłem sztucznym,

             c) w szpitalach i innych budynkach przeznaczonych przede

                 wszystkim do użytku osób o ograniczonej zdolności poruszania

                 się,

             d) w wysokich i wysokościowych budynkach użyteczności publicznej

                 i zamieszkania zbiorowego,

             e) w wysokościowych budynkach mieszkalnych.             
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            4.Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne nie jest wymagane w
               pomieszczeniach, w których awaryjne oświetlenie zapasowe spełnia
               warunek określony w ust.5 dla awaryjnego oświetlenia
               ewakuacyjnego.
            5.Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne powinno działać przez co najmniej
               1 godzinę od zaniku oświetlenia podstawowego.
            6.W pomieszczeniu które jest użytkowane przy wyłączonym oświetleniu
               podstawowym, należy stosować oświetlenie dodatkowe, zasilane
               bardzo niskim napięciem, służące uwidocznieniu przeszkód
               wynikających z układu budynku, dróg komunikacji ogólnej lub
               sposobu jego użytkowania, a także podświetlane znaki wskazujące
               kierunki ewakuacji.
            7. Oświetlenie awaryjne należy wykonywać zgodnie z Polskimi
                Normami dotyczącymi wymagań w tym zakresie.

§182. Pomieszczenie stacji transformatorowej może być sytuowane w
          budynkach o innym przeznaczeniu, jeżeli są spełnione warunki określone 
          w § 96 oraz:

1) zostanie zachowana odległość pozioma i pionowa od pomieszczeń
               przeznaczonych na stały pobyt ludzi co najmniej  2,8 m, liczona od
               wewnętrznego obrysu pomieszczeń stacji.

2) ściany i stropy będą stanowiły oddzielenia przeciwpożarowe oraz będą
               miały zabezpieczenia przed przedostawaniem się cieczy i gazów.

§183. 1. W instalacjach elektrycznych należy stosować:
              1) złącza instalacji elektrycznej budynku, umożliwiające odłączenie od
                   sieci zasilającej i usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i
                   obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, wpływami
                   atmosferycznymi, a także ingerencją osób niepowołanych,
              2) oddzielny przewód ochronny PE i neutralny N, w wewnętrznych
                  liniach zasilających (wlz) i obwodach odbiorczych,
              3) środki ochrony, zapewniające skuteczną ochronę
                   przeciwporażeniową,
              4) wyłączniki nadprądowe w obwodach odbiorczych,

              5) zasadę selektywności (wybiórczości) zabezpieczeń,
              6) przeciwpożarowe wyłączniki prądu,
              7) połączenia wyrównawcze główne i dodatkowe, łączące przewody
                  ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji i konstrukcji
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                  budynku,
              8) zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach
                   prostych, równoległych do krawędzi ścian i stropów,
              9) przewody elektryczne z żyłami wykonanymi wyłącznie z miedzi,
                  jeżeli ich przekrój nie przekracza 10 mm2,
              10) urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej.

         1a. Połączeniami wyrównawczymi, o których mowa w  ust.1 pkt. 7
               należy, zgodnie z Polską Normą dotyczącą ochrony
               przeciwporażeniowej, objąć w szczególności:

              1) instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych,
              2) metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
              3) instalację ogrzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,
              4) metalowe elementy instalacji gazowej, o których mowa w § 158
                  ust.7, 

              5) metalowe elementy szybów i maszynowni dźwigów,
              6) metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,
              7) metalowe elementy przewodów i urządzeń do wentylacji i
                  klimatyzacji,
              8) metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji
                  telekomunikacyjnej,

         1b. Elementy przewodzące wprowadzane do budynku z zewnątrz
               (takie jak metalowe rury i elementy konstrukcyjne, metalowe
               powłoki i pancerze kabli) powinny być przyłączone do głównej
               szyny uziemiającej w miejscu ich wprowadzenia.

         2.Przeciwpożarowy wyłącznik prądu, odcinający dopływ prądu do
           wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i
           urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru,
           należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej
           1.000 m3 lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

         3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w
             pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio
             oznakowany zgodnie z Polską Normą dotyczącą znaków
             bezpieczeństwa oraz technicznych środków przeciwpożarowych.

         4. Odcięcie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu nie
             może powodować samoczynnego załączenia drugiego źródła energii
             elektrycznej, w tym zespołu prądotwórczego, z  wyjątkiem źródła
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             zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.
             

§184.1. Jako uziomy instalacji elektrycznej  i piorunochronnej należy
             wykorzystywać metalowe konstrukcje budynków, zbrojenia
             fundamentów lub inne metalowe elementy umieszczone w
             fundamentach stanowiące sztuczny uziom fundamentowy.

         2. Dopuszcza się wykorzystywanie jako uziomy instalacji elektrycznej
             metalowych przewodów sieci wodociągowej, pod warunkiem
             zachowania wymagań Polskiej Normy dotyczącej uziemień i
             przewodów ochronnych oraz uzyskania zgody jednostki eksploatującej
             tę sieć.

         3. Instalacja piorunochronna, o której mowa w § 53 ust. 2, powinna być
             wykonana zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących
             ochrony odgromowej obiektów budowlanych.

§ 185.1. Instalacja odbiorcza w budynku i samodzielnym lokalu powinna być
              wyposażona w urządzenia do pomiaru zużycia energii elektrycznej,
              usytuowane w miejscu łatwo dostępnym i zabezpieczone przed
              uszkodzeniami i ingerencją osób niepowołanych.

          2. W budynku wielorodzinnym liczniki pomiaru zużycia energii
              elektrycznej należy umieszczać poza lokalami mieszkalnymi, w
              zamykanych szafkach.

§ 186.1. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w
              budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w
              zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania oraz uwzględniać
              warunki określone w § 164.

           2.Wewnętrzne linie zasilające (wlz) w budynku mieszkalnym 
              wielorodzinnym, budynku zamieszkania zbiorowego i budynku
              użyteczności publicznej należy prowadzić poza mieszkaniami i
              pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych
              kanałach lub szybach instalacyjnych, zgodnie z Polską Normą
              dotyczącą wymagań w tym zakresie.

§ 187. 1. Przewody i kable elektryczne należy prowadzić w sposób
               umożliwiający ich ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi 
               oraz wymianę bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku.
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           2. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych,
               pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 
              5 mm.

           3. Przewody i kable elektryczne oraz światłowodowe wraz z ich
              zamocowaniami, zwane dalej „zespołami kablowymi”, stosowane w
              systemach zasilania i sterowania urządzeniami służącymi ochronie
              przeciwpożarowej, powinny zapewniać ciągłość dostawy energii
              elektrycznej lub przekazu sygnału z zachowaniem właściwości 
              zapewniających poprawne funkcjonowanie urządzeń oraz ich
              skutecznej ochrony przeciwporażeniowej przez czas
              wymagany do uruchomienia i działania urządzenia, z zastrzeżeniem ust.
              7. 

           4. Zespoły kablowe umieszczone w pomieszczeniach chronionych
              stałymi wodnymi urządzeniami gaśniczymi powinny być odporne na
              oddziaływanie wody. Jeżeli przewody i kable ułożone są w
              ognioochronnych kanałach instalacyjnych, to wówczas wymaganie
              odporności na oddziaływanie wody uznaje się za spełnione.

           5. Przewody i kable elektryczne w obwodach urządzeń alarmu pożaru,
              oświetlenia awaryjnego i łączności powinny mieć klasę PH
              odpowiednią do czasu wymaganego do działania tych urządzeń,
              zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy dotyczącej metody badań
              palności cienkich przewodów i kabli bez ochrony specjalnej
              stosowanych w obwodach zabezpieczających. 

           6. Zespoły kablowe powinny być tak zaprojektowane i wykonane, aby w
              wymaganym czasie, o którym mowa w ust. 3 i 5, nie nastąpiła przerwa
              w dostawie energii  elektrycznej o wymaganych parametrach, z
              zachowaniem skutecznej ochrony przeciwporażeniowej lub
              przekazie sygnału spowodowana oddziaływaniami elementów
              budynku lub wyposażenia. 

           7.Czas zapewnienia ciągłości dostawy energii elektrycznej lub sygnału do
              urządzeń, o których mowa w ust. 3, może być ograniczony do 30 minut,
              o ile zespoły kablowe znajdują się w obrębie przestrzeni chronionych
              stałymi samoczynnymi urządzeniami gaśniczymi wodnymi.

§ 188. 1. Obwody odbiorcze instalacji elektrycznej w budynku wielorodzinnym
               należy prowadzić w obrębie każdego mieszkania lub lokalu
               użytkowego.
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           2. W instalacji elektrycznej w mieszkaniu należy stosować wyodrębnione
               obwody: oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia,
               gniazd wtyczkowych w łazience, gniazd wtyczkowych do urządzeń
               odbiorczych w kuchni oraz obwody do odbiorników wymagających 
               indywidualnego zabezpieczenia.

§ 189. 1. Pomieszczenia w mieszkaniu należy wyposażać w wypusty
               oświetleniowe oraz w niezbędną liczbę odpowiednio rozmieszczonych
               gniazd wtyczkowych.

           2. Instalacja oświetleniowa w pokojach powinna umożliwiać załączanie
               źródeł światła za pomocą łączników wieloobwodowych.

§190. W budynku wielorodzinnym oświetlenie i odbiorniki w pomieszczeniach
          komunikacji ogólnej oraz technicznych i gospodarczych powinny być
          zasilane z rozdzielnic administracyjnych.

                                                  

Rozdział 8a 
Instalacja telekomunikacyjna 

§ 192a. Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrębne
             mieszkania w budynku zamieszkania zbiorowego należy wyposażać 
             w odpowiednią sygnalizację alarmowo-przyzywową dostosowaną do
             potrzeb osób niepełnosprawnych oraz starszych. Pod pojęciem
             systemu alarmowo-przyzywowego należy rozumieć urządzenia
             wykorzystujące instalacje telekomunikacyjne, a w przypadku braku
             takiej możliwości osobne dedykowane instalacje, pozwalające na
             przekazywanie sygnału alarmowego do wskazanych podmiotów,
             realizujących usługi monitorowania w celach przyzywowych, opieki
             lub  zdrowotnych. W przypadku, gdy nieruchomość jest chroniona
             24 h na dobę, sygnał alarmowy może być przekazany do
             pomieszczenia, w którym przebywa pracownik ochrony.

§ 192. 1. Instalację telekomunikacyjną budynku, o której mowa w § 56,
                 stanowią:
                 1) budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna pomiędzy
                     miejscami wprowadzenia przewodów i kabli do budynku,
                     punktami dystrybucyjnymi i poszczególnymi lokalami 
                     (pomieszczeniami) przeznaczona dla:
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                   a) zbiorczego  oprzewodowania  telekomunikacyjnego
                        budynku,
                   b) zewnętrznych przyłączy telekomunikacyjnych,
                   c) innych przewodów i kabli telekomunikacyjnych związanych
                       z funkcjami wspólnymi budynku. 

                 2) zbiorcze oprzewodowanie telekomunikacyjne, które: 
                   a) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych powinno być 
                    prowadzone w budynkowej kanalizacji telekomunikacyjnej od
                    zbiorczego punktu dystrybucyjnego do wszystkich lokali i w
                    sposób trwały zakończone na elementach przyłączeniowych w
                    punkcie dystrybucyjnym i (z drugiej strony) w lokalowych
                    szafkach telekomunikacyjnych lub bezpośrednio na gniazdach
                    abonenckich i powinno zapewniać dostęp do wybranych usług
                    i ich dostawców w zakresie: szerokopasmowego Internetu,
                    odbioru programów telewizyjnych wysokiej rozdzielczości: za
                    pomocą antenowej instalacji zbiorczej RTV-SAT i telewizji
                    kablowej, publicznej telefonii stacjonarnej oraz lokalnych
                    systemów telekomunikacyjnych wymienionych w § 56;
               b)  w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na 
                    potrzeby publicznej oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki i
                    wychowania powinno być prowadzone w budynkowej
                    kanalizacji telekomunikacyjnej od zbiorczego punktu
                    dystrybucyjnego do wybranych pomieszczeń i w sposób trwały
                    zakończone na elementach przyłączeniowych w punkcie 
                    dystrybucyjnym oraz (z drugiej strony) na gniazdach
                    abonenckich lub w pośrednich punktach dystrybucyjnych i
                    powinno zapewniać dostęp do wybranych usług i ich
                    dostawców w zakresie: szerokopasmowego Internetu, odbioru
                    programów telewizyjnych wysokiej rozdzielczości za pomocą
                    antenowej instalacji zbiorczej RTV-SAT i/lub telewizji
                    kablowej, publicznej i/lub abonenckiej telefonii stacjonarnej
                    oraz lokalnych systemów telekomunikacyjnych wymienionych
                    w § 56;
               c) w budynkach nie wymienionych w pkt. a) i b) powinno być
                    prowadzone w budynkowej kanalizacji telekomunikacyjnej
                    lub w innej formie wydzielonych ciągów telekomunikacyjnych
                    i powinno zapewniać dostęp do publicznych usług
                    telekomunikacyjnych i lokalnych systemów
                    telekomunikacyjnych w zakresie zgodnym z indywidualnymi
                    potrzebami.

              3) zbiorcze maszty antenowe, które powinny być usytuowane w
                  sposób: zapewniający niezakłócony odbiór sygnałów przez
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                  umieszczone na nich anteny, nie zakłócać pracy innych,
                  istniejących sąsiednich urządzeń oraz zapewniać bezkolizyjny i
                  bezpieczny dostęp obsługi technicznej. W budynkach
                  mieszkalnych wielorodzinnych oraz w budynkach użyteczności
                  publicznej przeznaczonych na potrzeby publicznej oświaty,
                  szkolnictwa wyższego, nauki i wychowania powinny uwzględniać
                  potrzeby odbioru zbiorczej RTV-SAT i usług
                  telekomunikacyjnych świadczonych drogą radiową.
      2. Budynkowa kanalizacja telekomunikacyjna powinna zapewnić
          możliwość bezkolizyjnego instalowania nowych i usuwania zbędnych
          (zużytych, przestarzałych technologicznie itp.) przewodów i kabli
          telekomunikacyjnych w pełnym okresie eksploatacyjnym budynku.
      3. Punkt dystrybucyjny zbiorczego oprzewodowania
          telekomunikacyjnego powinien:
              1) być usytuowany w wydzielonych pomieszczeniach technicznych,
                  wnękach lub szafach telekomunikacyjnych, wyposażonych w
                  uziemienie oraz instalację i urządzenia elektryczne dostosowane
                  do ich przeznaczenia; 

2) zapewniać funkcjonalne pola krosowe, zapewniające pełne
    możliwości wielokrotnego przyłączania i odłączania łączy;

                3) zapewniać możliwość przyłączenia zewnętrznych operatorów
                    telekomunikacyjnych na zasadzie równego dostępu;
                4) zapewniać możliwość przyłączenia lokalnych (budynkowych)
                    systemów telekomunikacyjnych zgodnie z ich funkcją i
                    przeznaczeniem;
                5) być oznakowany w sposób jednoznacznie określający każdego z
                    przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz administratorów
                    lokalnych systemów telekomunikacyjnych;
                6) być odpowiednio zabezpieczony przed wpływem niekorzystnych
                    czynników zewnętrznych i ingerencją osób niepowołanych;

           7) być łatwo dostępny dla obsługi technicznej.

      4. Główne ciągi instalacji telekomunikacyjnej powinny być prowadzone w
          wydzielonych kanałach, szybach lub osłonach instalacyjnych poza
          mieszkaniami i lokalami użytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, 
          których sposób użytkowania może powodować przerwy lub zakłócenia
          przekazywanego sygnału.
      5. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urządzeń
          telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z
          innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i
          niekorzystnego oddziaływania, nie powodować zagrożeń dla osób
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          korzystających z części wspólnych budynku i jego otoczenia oraz
          zachowywać ład architektoniczny.
      6. W instalacji telekomunikacyjnej należy zastosować urządzenia ochrony
          przeciwprzepięciowej, a elementy instalacji wyprowadzone ponad dach
          należy umieścić w strefie chronionej przez instalację piorunochronną,
          o której mowa w § 184 ust. 3, lub bezpośrednio uziemić w przypadku
          braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodzące
          ponad dach oraz dłuższe ciągi instalacji antenowych w budynkach
          (przekraczające 10 m) powinny być chronione ochronnikami
          zabezpieczającymi od przepięć pochodzących od wyładowań
          bezpośrednich i indukowanych.
      7. Wszystkie elementy budynkowej instalacji telekomunikacyjnej
          powinny być wykonane:

     1) zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi w zakresie
                    niewywoływania i nierozprzestrzeniania ognia,

     2) w sposób niepowodujący przedostawanie się gazu i wilgoci do
                    budynku.
      8. W miejscach dostępnych dla ludzi, w których znajdują się
          zakończenia włókien światłowodowych, powinno znajdować się
          odpowiednie oznakowanie ostrzegające przed niewidzialnym
          promieniowaniem optycznym.

                                                   Inne paragrafy
§ 26. 1. Działka budowlana, przewidziana pod zabudowę budynkami
             przeznaczonymi na pobyt ludzi, powinna mieć zapewnioną możliwość
             przyłączenia uzbrojenia działki lub bezpośrednio budynku do sieci
             wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej,
             telekomunikacyjnej  i ciepłowniczej.
 

§ 26.2.  Za równorzędne z przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej
              i ciepłowniczej uznaje się zapewnienie możliwości korzystania
              z indywidualnych źródeł energii elektrycznej i ciepła, odpowiadających
               przepisom odrębnym dotyczącym gospodarki energetycznej i ochrony
               środowiska.
§ 26.6.   Jako wystarczający warunek przyłączenia budynku do sieci
             telekomunikacyjnej uznaje się uzbrojenie działki w kanalizację
             telekomunikacyjną, przeznaczoną do rozprowadzenia lokalnego
             oprzewodowania telekomunikacyjnego (np. dla domofonu) oraz
             umożliwiającą jednocześnie wprowadzenie przyłączy
             telekomunikacyjnych od granicy działki do zbiorczego punktu
             dystrybucyjnego w budynku.
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§ 44.2. Miejsca wprowadzenia do budynku, w tym w szczególności energii
            elektrycznej, wody, odprowadzenia ścieków, a także o ile
            przewiduje się ich wykorzystanie – gazu i ciepła sieciowego, powinny
            odpowiadać warunkom przyłączenia określonym przez ich
            dostawców, a także być zlokalizowane w taki sposób, aby umożliwiać
            w sposób optymalny:

            - dokonanie rozdziału mediów i rozprowadzenie ich poprzez
              instalacje zlokalizowane w budynku do punktów odbioru,

            - skoncentrowanie urządzeń pomiarowych poszczególnych rodzajów
              mediów wprowadzonych do budynku w sposób umożliwiający
              wykorzystanie wspólnej transmisji danych pomiarowych dla
              prowadzenia przez użytkownika bieżących i okresowych analiz
              zużycia dostarczanych mediów oraz dokonywania przez ich
              dostawców zdalnych odczytów z zabudowanych urządzeń
              pomiarowych.

§ 53. 1. Budynek odpowiednio do potrzeb wynikających z jego przeznaczenia,
             powinien być wyposażony w wewnętrzną instalację elektryczną.
         2. Budynek należy wyposażyć w zewnętrzną instalację chroniącą od
             wyładowań atmosferycznych. Obowiązek ten odnosi się do budynków
             dla których, po dokonaniu oceny ryzyka według procedur
             zawartych w Polskiej Normie dotyczącej ochrony odgromowej,
             stwierdzono potrzebę zastosowania tej ochrony.

 

§ 56. 1. Budynek mieszkalny wielorodzinny, budynek zamieszkania zbiorowego
             i budynek użyteczności publicznej powinien być wyposażony w
             instalację telekomunikacyjną, sygnalizacji dzwonkowej, domofonowej
             lub videodomofonowej oraz w miarę potrzeb również w inne instalacje,
             takie jak: zabezpieczenia technicznego – system alarmowy
             sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu, system telewizji
             dozorowej i ich kombinacje, w sposób umożliwiający zapewnienie
             ochrony osobom i mieniu przed dostępem osób nieuprawnionych.
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§ 59.1. Pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi oraz do ruchu ogólnego
            (komunikacji) powinny mieć zapewnione oświetlenie światłem
            sztucznym odpowiednio do potrzeb użytkowych. Oświetlenie
            pomieszczenia do ruchu ogólnego powinno być przystosowane do
            poruszania się osób niepełnosprawnych, w tym z dysfunkcją wzroku.
  

§ 64.1. Wejście do budynku i do każdej klatki schodowej powinno mieć
             elektryczne oświetlenie zewnętrzne. Nie dotyczy to budownictwa
             zagrodowego i rekreacyjnego.

         2. Domofon powinien być zainstalowany na wysokości nie mniejszej
             niż 1,10 m i  nie większej niż 1,20 m w stosunku do poziomu
             posadzki w sposób umożliwiający korzystanie z niego przez osoby
             niepełnosprawne. Konstrukcja urządzenia powinna umożliwiać jego
             obsługę także przez osoby niepełnosprawne w tym niedowidzące.

         3. Przyciski dzwonkowe i oświetleniowe powinny znajdować się na
             wysokości nie mniejszej niż 1,10 m i nie większej niż 1,20 m w
             stosunku do poziomu  posadzki w sposób umożliwiający korzystanie
             z nich przez osoby niepełnosprawne.

§ 97.5. Pomieszczenia techniczne przeznaczone do układania kabli w budynku
            (tunele i pomieszczenia kablowe) powinny spełniać wymagania
            wynikające z normy Stowarzyszenia Elektryków Polskich nr
            N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
            Projektowanie i budowa.

§ 102.1. Garaż do przechowywania i bieżącej, niezawodowej obsługi
              samochodów osobowych, stanowiący samodzielny obiekt budowlany
              lub część innego obiektu, będący garażem zamkniętym - z pełną
              obudową zewnętrzną i zamykanymi otworami, bądź garażem otwartym
              - bez ścian zewnętrznych albo ze ścianami niepełnymi lub ażurowymi,
              powinien mieć:

    3) elektryczną instalację oświetleniową,

 § 102.3.  Instalacje w garażach należy projektować i wykonywać w taki
                sposób aby było możliwe oddzielne rozliczanie zużycia energii i 
                mediów stosownie do odrębnych przepisów.
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§ 116.3. Instalację wodociągową, wykonaną z materiałów przewodzących prąd
              elektryczny, należy przed i za wodomierzem połączyć przewodem
              metalowym, zgodnie z Polską Normą dotyczącą uziemień i przewodów
              ochronnych.

§ 130. 3. Górna i dolna komora zsypu powinny mieć:
               

                6) elektryczną instalację oświetleniową.  

§ 158. 7. Instalacja gazowa przyłączona do sieci gazowej wykonanej z
               przewodów metalowych powinna być zabezpieczona przed wpływem 
               prądów błądzących przez zainstalowanie wstawki izolacyjnej na
               wprowadzeniu metalowej rury gazowej do budynku.

§ 164. 3. Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodów innych
               instalacji stanowiących wyposażenie budynku (ogrzewczej
               wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.),
               należy lokalizować w sposób zapewniający bezpieczeństwo ich
               użytkowania. Odległość między przewodami instalacji gazowej a
               innymi przewodami powinna umożliwiać wykonywanie prac
               konserwacyjnych.

§ 164.4. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny być usytuowane w
              odległości co najmniej 0,1 m powyżej innych przewodów
              instalacyjnych, natomiast jeżeli gęstość gazu jest większa od gęstości
              powietrza - poniżej przewodów elektrycznych i urządzeń iskrzących.

§ 164.5. Przewody instalacji gazowej krzyżujące się z innymi przewodami
              instalacyjnymi powinny być od nich oddalone co najmniej o 0,02 m.

§ 167. Gazomierzy nie można instalować:

2) we wspólnych wnękach z licznikami elektrycznymi,
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§ 168. 2. Gazomierze do pomiaru przepływu gazu o gęstości mniejszej od
               gęstości powietrza powinny być umieszczone powyżej licznika
               elektrycznego i innych urządzeń mogących iskrzyć, a do gazu o
               gęstości większej od gęstości powietrza - o co najmniej 0,3 m poniżej
               licznika i takich urządzeń.

§ 168. 3. Gazomierze instalowane bez szafek, na tym samym poziomie co
               liczniki elektryczne lub inne mogące iskrzyć urządzenia, powinny być
               od nich oddalone co najmniej o 1 m.

§ 168. 4. Dopuszcza się zmniejszenie odległości, o której jest mowa w ust. 3, 
               jeżeli między tymi urządzeniami zostanie wykonana przegroda z
               materiału niepalnego o wysokości co najmniej 0,5 m powyżej i poniżej
               gazomierza oraz wysięgu większym o co najmniej 0,1 m od odległości
               lica gazomierza od ściany, na której jest zainstalowany.

§ 179. 1. Instalacje gazowe w budynku lub w zespole budynków mogą być
               zasilane z jednego zbiornika z gazem płynnym lub grupy takich 
               zbiorników. 
§ 179. 9. Odległość zbiornika z gazem płynnym od rzutu poziomego skrajnego
               przewodu elektroenergetycznej linii napowietrznej, a także od szyny
               zelektryfikowanej linii kolejowej lub tramwajowej powinna wynosić
               co najmniej:

     1) 3 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej do

                        1 kV,

     2) 15 m – przy napięciu linii elektroenergetycznej lub sieci trakcyjnej
                          równej lub większej od 1 kV.
§ 259. 2. Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z
               materiałów palnych, prowadzone w przestrzeni podpodłogowej
               podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami   
               podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
               pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności
               ogniowej co najmniej EI 30, a w budynku wysokościowym lub w
               budynkach ze strefą pożarową o gęstości obciążenia ogniowego

               ponad 2000 MJ/ m2 , co najmniej EI 60. 

 § 293.6. Zewnętrzne urządzenia oświetleniowe, w tym urządzenia
               oświetlenia drogowego, urządzenia do oświetlania witryn
               sklepowych, urządzenia wykorzystywane do iluminacji elewacji
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               budynków i reklamy świetlne - nie mogą być od zmierzchu do
               świtu źródłami światła przeszkadzającego dla użytkowników
               pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w mieszkaniach
               oraz w budynkach zamieszkania zbiorowego takich jak hotele,
               motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska młodzieżowe,
               internaty, domy studenckie, budynki koszarowe, budynki
               zakwaterowania na terenie zakładu karnego, zakłady poprawcze,
               schroniska dla nieletnich, domy dziecka, domy rencistów i domy
               zakonne, a także w budynkach użyteczności publicznej
               przeznaczonych na potrzeby opieki zdrowotnej. Maksymalne
               poziomy światła przeszkadzającego, pochodzącego od
               zewnętrznych instalacji oświetleniowych, określa poniższa tabela:

Strefa 
środowiskowa

Natężenie oświetlenia
na płaszczyźnie okna

Światłość oprawy
oświetleniowej

Zanieczyszczenie
nieboskłonu

Luminancja2)

Ev [lx] I [cd] ULR [%] Lb [cd/m2] Ls [cd/m2]

Przed
czasem

przyciem-
niania1)

Po czasie
przyciem-

niania

Przed
czasem

przyciem-
niania

Po czasie
przyciem-

niania
 

Fasada
budynku

Znaki
(szyldy,

instalacje
reklamowe)3)

E1 2 0 2500 0 0 0 50

E2 5 1 7500 500 5 5 400

E3 10 2 10000 1000 15 10 800

E4 25 5 25000 2500 25 25 1000
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Oznaczenia w tabeli:
E1 strefa całkowicie ciemna np: parki narodowe lub miejsca chronione
E2 strefa niskiej jaskrawości np: tereny przemysłowe i zamieszkane tereny wiejskie
E3 strefa średniej jaskrawości np: tereny przemysłowe i tereny podmiejskie
E4 strefa wysokiej jaskrawości np: centra miast i strefy komercyjne
Ev pionowe natężenie oświetlenia zmierzone w centralnym punkcie płaszczyzny
          okna pomieszczenia stałego pobytu, określone zgodnie z Polską Normą
          dotyczącą pomiarów  natężenia oświetlenia,
I światłość każdej oprawy oświetleniowej w kierunku pomieszczenia stałego
          pobytu, określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą pomiarów światłości,
ULR część strumienia świetlnego oprawy określona w %, która jest emitowana 

powyżej horyzontu, gdy oprawa jest zamontowana w przewidzianej do instalacji
pozycji,

Lb maksymalna średnia luminancja fasady budynku, określona zgodnie z Polską
         Normą dotyczącą pomiaru luminancji,
Ls maksymalna średnia luminancja znaków (szyldów, instalacji reklamowych),
          określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą pomiaru luminancji.
1)Czas przyciemniania - okres (część doby) w którym obowiązują zaostrzone
  wymagania w zakresie ograniczenia światła przeszkadzającego, zwykle ustalany i
  kontrolowany przez władze, zazwyczaj władze lokalne. Jeśli brak jest wymagań, na
  podstawie racjonalnych przesłanek, sugeruje się godzinę rozpoczęcia okresu  na
  23.00.                                                                                       
2) Podane wartości są właściwe dla obu okresów: przed i po czasie przyciemniania. Z
   wyjątkiem strefy E1, gdzie po czasie przyciemniania luminancja powinna wynosić 0. 
3)Podane wartości nie dotyczą znaków i instalacji kontroli ruchu drogowego.

§ 305. 2. Posadzki i wykładziny w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
               ludzi powinny być wykonane z materiałów antyelektrostatycznych, 
               spełniających warunki określone w Polskich Normach dotyczących
               ochrony przed elektrycznością statyczną.
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