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Załącznik nr 1 do instrukcji technicznej w sprawie spełnienia wymagań 
sanitarnohigienicznych w sposób inny niż określony w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

TEMATYCZNY ZAKRES OPRACOWANIA EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
dot. warunków sanitarnohigienicznych i zdrowotnych

(podstawa prawna: § 2 ust.2 lub ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 

i ich usytuowanie)

Składający wniosek, do państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, 
o uzgodnienie, w trybie § 2 ust. 2 lub ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, wymagań spełnionych w sposób inny niż określony 
w rozporządzeniu, zobowiązany jest przedłożyć trzy egzemplarze ekspertyzy technicznej 
(jeden egzemplarz w formie papierowej, pozostałe mogą być zapisane na nośniku 
elektronicznym), sporządzonej przez właściwą jednostkę badawczo-rozwojową albo 
rzeczoznawcę budowlanego, zawierającej w części opisowej:
1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.
2. Warunki budowlano-instalacyjne, ich stan techniczny (związany z warunkami 

sanitarnohigienicznymi i zdrowotnymi).
3. Zakres nadbudowy, przebudowy, zmiany sposobu użytkowania budynku.
4. Ogólną charakterystykę 

4.1 Powierzchnię, wysokość i liczbę kondygnacji;
4.2 Usytuowanie, odległość od obiektów sąsiadujących;
4.3 Parametry sanitarnohigieniczne i zdrowotne budynku;
4.4 Przeznaczenie budynku; 
4.5 Przewidywaną liczbę osób jednocześnie przebywających w pomieszczeniach 

objętych wnioskiem oraz zakładany czas pobytu. 
5. Zakres wymagań, które mogą być spełnione w sposób inny niż określony 

w rozporządzeniu.
5.1 Wskazanie występujących w budynku niezgodności z przepisami techniczno-

budowlanymi.
5.2 Wskazanie rozwiązań zastępczych (ponadstandardowych), innych niż określają to 

przepisy techniczno-budowlane, zapewniających akceptowalne warunki 
sanitarnohigieniczne i zdrowotne obiektu (rekompensujące niezgodności 
niemożliwe do usunięcia).

6. Analizę i ocenę wpływu rozwiązań zamiennych na stan warunków 
sanitarnohigienicznych i zdrowotnych, będącą uzasadnieniem zaproponowanych 
rozwiązań zastępczych.

Integralną częścią ekspertyzy technicznej jest część rysunkowa (rzuty, przekroje, ew. plan 
sytuacyjny). Każdy załącznik graficzny powinien być wykonany w skali  umożliwiającej 
odczytanie zawartych na nim informacji oraz być opatrzony legendą, tabelą, podpisem 
i pieczęcią przedstawiciela właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy 
budowlanego, z naniesionymi proponowanymi rozwiązaniami zastępczymi.
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Tabela 1. Przykładowa treść tabelki części rysunkowej:

Obiekt: BUDYNEK USŁUGOWO- HANDLOWY przy ul. Poznańskiej w Warszawie

Temat: EKSPERTYZA TECHNICZNA

Opracował:
Rzeczoznawca Budowlany dec. nr …./….

Centr. Rej. Rzecz. Bud. nr …./…/

Nazwa rysunku: Skala: Data:   Nr rys.
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