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Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót opracowano w oparciu o Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dziennik Ustaw nr 202 z dnia 16.09.2004 poz. 2072) jako element 

składowy związany z przedmiarami robót i kosztorysami branż. 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie robót hydraulicznych 

(instalacja gaśnicza mgłowa typu FOG), które zostaną wykonane w ramach zabezpieczenia 

instalacjami gaśniczymi mgłowymi na zewnątrz budynku:  

 

KOŚCIÓŁ P.W. PODWYŻSZENIA KRZYŻA 

 WYGIEŁZÓW 

Działka wg ewidencji gruntów nr 826, obręb ewidencyjny Babice 0001, powiat chrzanowski, 

województwo małopolskie. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

1.3.1. Roboty budowlane podstawowe 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują czynności umożliwiające wykonanie 

zewnętrznej instalacji wodociągowej (gaśniczej) zgodnie z pkt.1.1 

 

1.3.2. Roboty  towarzyszące i tymczasowe 

Do wykonania robót budowlanych podstawowych niezbędne są następujące roboty towarzyszące i 

tymczasowe: 

 montaż podziemnego zbiornika wody p.poż  

 wykonanie przebić przez ściany i stropy; 

 roboty rozbiórkowe i odtworzeniowe, mające na celu zamaskowanie instalacji gaśniczych;   

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja gaśnicza – układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń, służące do 

zaopatrywania budynków w wodę do kontrolowania pożaru. 

1.4.2. Pompownia – wydzielone pomieszczenie, w którym zainstalowane są pompy wraz  z 

niezbędną automatyką mające na celu wytworzenia odpowiedniego ciśnienia wody potrzebnej do 

prawidłowego działania urządzeń.  

1.4.3. Dysza mgłowa – element, przez który wypływająca woda wytwarza mgłę wodną chroniącą 

zewnętrzną część budynku, uruchamiany strefowo poprzez przetopienie elementu termoczułego.    

 



 

 

1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i uzgodnieniami Konserwatora Zabytków.   

 

1.6. Dokumentacja Robót montażowych instalacji wodociągowej  

Dokumentację robót montażowych instalacji wodociągowych stanowią: 

 projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 

2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę. 

 projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 specyfikacja techniczna (szczegółowa) wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w 

przypadku zamówień publicznych), sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072), 

 dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 

czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 

oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami), 

 dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o 

wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), 

 protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 

protokołami z badań kontrolnych, 

 dokumentacja powykonawcza, czyli wyżej wymienione części składowe dokumentacji robót 

z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót (zgodnie z art.3, pkt. 14 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, 

poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji konkretnego zadania. 

 



 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Materiały do wykonania robót należy stosować zgodnie z Dokumentacją Projektową. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały muszą być dopuszczone do obrotu i 

powszechnego stosowania. 

Dopuszcza się stosowanie wyrobów producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty 

techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. 

 

2.2. Zastosowane materiały 

Do wykonania robót należy stosować materiały zgodne z Dokumentacją Projektową: 

2.2.1. Rura stalowa ocynkowana, łączona przez gwintowanie, o średnicach: 

a) DN20 

b) DN25 

c) DN50 

d) DN80 

e) DN100 

 

2.2.2. Rura miedziana łączona przez lutowanie o średnicach: 

a) DN15 

2.2.3. Dysze Mgłowe Spiralne DMS, K3, wydatek ~ 7 l/min 

2.2.4. Przepustnice odcinające, monitorowane, z otwarciem ręcznym, ciśnienie nominalne PN16, 

do zastosowań w instalacjach przeciwpożarowych 

a) DN100 

b) DN50 

2.2.5. Zawory zwrotne, ciśnienie nominalne PN16, do zastosowań w instalacjach 

przeciwpożarowych 

a) DN80 

2.2.6. Przewód detekcyjny łączony przy pomocy kształtek samozaciskowych, 

2.2.7. Czujka termiczna kątowa CTK, 

2.2.8. Zawory strefowe pneumatyczne z monitoringiem: 

a) DN80 

2.2.9. Sterownik pneumatyczny strefowy 



 

 

2.3.Składowanie materiałów 

2.3.1. Rury 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno – lub 

wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 

gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur 

należy ułożyć na podkładkach drewnianych, każdą następną warstwę układać na przekładkach 

drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i 

gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych 

stosów lub pojedynczych rur. Wysokość stosu nie może przekroczyć 2,0 m. Składowanie na 

wolnym powietrzu rury należy zabezpieczyć przed dostawaniem się do wnętrza zanieczyszczeń 

mogących po zabudowaniu do instalacji spowodować zatkanie dysz lub głowic mgłowych. 

 

2.3.2. Armatura i urządzenia 

Armaturę i kształtki, baterie, osprzęt i urządzenia składować w zamkniętym magazynie 

zabezpieczonym przed dostępem osób obcych. 

 

3. SPRZĘT WYKONAWCY 

3.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót, zarówno w miejscu tych Robót, jak i też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku 

materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora 

Nadzoru. Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania instalacji 

Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji powinien wykazać się możliwością korzystania 

ze sprzętu i narzędzi do : 

 gwintowania rur, 

 rowkowania rur, 

 sprzętu do wykonania próby hydraulicznej, 

 rusztowania (wysięgników) do montażu instalacji. 



 

4. TRANSPORT 

4.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywania robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w 

terenie przewidzianym kontraktem. 

 

4.2. Transport rur 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż 

środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod 

wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. Przy wielowarstwowym 

układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu o więcej niż 1/3 

średnicy zewnętrznej wyrobu. Pierwszą warstwę rur należy układać na podkładkach drewnianych, 

zaś poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem 

wyściółkowym. Rury nie mogą być zrzucane i przeciągane. 

 

4.3. Transport kształtek, armatury oraz urządzeń. 

Kształtki, armaturę, urządzenia, materiały pomocnicze itp. mogą być przewożone dowolnymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. Armaturę 

należy przewozić pakowaną w sposób zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem 

mechanicznym i wpływami czynników atmosferycznych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne wykonania Robót 

Rozpoczęcie robót instalacyjnych może nastąpić po stwierdzeniu, że elementy budowlano – 

konstrukcyjne obiektu mające wpływ na montaż instalacji i urządzeń, odpowiadają założeniom 

projektowym. 

 

5.1.1. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do montażu instalacji gaśniczej mgłowej należy : 

 wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury, 

 w miejscach gdzie rurociągi mają być zakryte wykonać stosowne odkrycia 

elementów wykończeniowych, 



 

 wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia, 

 wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść rurociągów. 

 

5.1.2. Prowadzenie rur  

Po wykonaniu czynności pomocniczych należy przystąpić do właściwego montażu rur, kształtek i 

armatury. Przewody łączyć odpowiednio systemami dostosowanymi do poszczególnych gatunków 

orurowania. Przewody prowadzić zgodnie z wytycznymi Projektanta i Konserwatora Zabytków.   

 

5.1.6. Próby szczelności i odbiór 

5.1.6.1. Badanie szczelności instalacji gaśniczej zewnętrznej 

Przed przystąpieniem do montażu rury dokładnie oczyścić z zewnątrz i wewnątrz. Po zmontowaniu 

główne rurociągi dokładnie przepłukać. 

Po zmontowaniu instalacji zewnętrznej, uruchomić instalację na 2 min. W każdej sekcji, jeżeli 

zostaną stwierdzone usterki, takie jak: trwałe odkształcenia, pęknięcia lub nieszczelności to należy 

je usunąć, a badanie powtórzyć. 

Wyniki z prób i płukania wpisać do odpowiedniego formularza. 

 

5.1.7. Połączenia z armaturą 

Przed przystąpieniem do montażu armatury należy dokonać oględzin jej powierzchni zewnętrznej i 

wewnętrznej. 

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad 

powierzchniowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady  

Kontrola związana z wykonaniem instalacji wodociągowych powinna być prowadzona w czasie 

wszystkich faz robót. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę 

robót uznać za niezgodną z wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzić badania 

ponownie. 

 

6.2. Kontrola, pomiar i badania w czasie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i 

z częstotliwością określoną przez Inspektora Nadzoru. 

W szczególności kontrola powinna obejmować: 



 

 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową montażu przewodów, armatury 

 sprawdzenie prawidłowości połączenia przewodów 

 badanie szczelności instalacji. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacją 

Projektową w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 

po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie obmierzanych robót w terminie 

obmiaru. Jednostki obmiaru są następujące: 

 

7.1. Długość rurociągów 

 oblicza się w metrach ich długości osiowej, wyodrębniając ilości rurociągów w 

zależności od rodzajów rur i ich średnic oraz rodzajów połączeń bez odliczania 

długości łączników oraz armatury łączonych na gwint, nie wlicza się natomiast do 

długości rurociągów armatury kołnierzowej. 

 podejścia do urządzeń i armatury wlicza się do ogólnej długości rurociągów, a nie 

zależnie od tego do przedmiaru wprowadza się liczby podejść według średnic 

rurociągów i rodzajów podejść, 

 długość rurociągów w obejściach elementów konstrukcyjnych wlicza się do ogólnej 

długości rurociągów, 

 długość rurociągów w kompensatorach wlicza się do ogólnej długości rurociągów. 

 

7.2. Elementy i urządzenia instalacji, jak zawory, złącza liczy się w sztukach lub kompletach. 

7.3. Próbę szczelności ustala się dla całkowitej długości rur instalacji z uwzględnieniem podziału 

według średnic oraz rodzajów budynków. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji gaśniczej. 

Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem 

i wykonawcą z tym, że powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności oraz badania 

źródła wody (pomp pożarowych) w celu sprawdzenia osiągniecia przez nie projektowanych 

parametrów. 

 



 

8.2. Odbiór techniczny częściowy instalacji gaśniczej 

Odbiór techniczny częściowy dotyczy części instalacji, do których zanika dostęp w miarę postępu 

robót. Dotyczy on na przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych w zamurowywanych 

bruzdach lub zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach 

osłonowych w warstwach podłogi, uszczelnień przejść przez przegrody budowlane, których 

sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego końcowego. 

Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego końcowego 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

W ramach odbioru częściowego należy: 

 sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z 

dokumentacją projektową  

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami 

określonymi w dokumentacji technicznej. 

 Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót oraz dołączyć wyniki niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy 

jednoznacznie zidentyfikować lokalizację odcinków instalacji, które były objęte odbiorem 

częściowym. 

 

8.3. Odbiór techniczny końcowy instalacji gaśniczej 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po: 

 zakończeniu wszystkich robót montażowych, 

 wypłukaniu i napełnieniu instalacji wodą, 

 przeprowadzenia testów działania instalacji, 

 dokonaniu badań odbiorczych częściowych, z których wszystkie zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. 

 

W ramach odbioru końcowego należy: 

 uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów,  

 sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z dokumentacją techniczną, 

 sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych, 

Z odbioru technicznego końcowego należy sporządzić protokół. 

 



 

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT - PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Rozliczenie robót montażowych instalacji wodociągowych może być dokonane jednorazowo po 

wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 

dokonaniu odbiorów częściowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 

odbioru końcowego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 

robót obliczona na podstawie: 

 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 

potwierdzonych przez zamawiającego lub 

 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Podstawą do wykonania robót są następujące niżej wymienione elementy dokumentacji 

projektowej, normy oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

 

10.1. Normy  

Lp. 

Numer normy polskiej i 

odpowiadającej jej normy 

europejskiej i międzynarodowej 

 

Tytuł normy 

1. NFPA 750  Systemy Gaśnicze na Mgłę Wodną 

 

 

10.2.2.  Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 

156, poz. 1118 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst 

Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 

881) 

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z 

późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity 

2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 



 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 

2007r. Nr 14, poz. 115). 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity 2006 r. Dz. U. Nr 123, poz. 858). 

 

10.2.3. Rozporządzenia 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia 

znakowaniem CE (Dz. U. Nr 237, poz. 2375), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie 

określenia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydania 

europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich 

udzielenia, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr209, poz. 1780), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity 2003r. 

Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z poen. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz.401), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 

sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 

znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.2041), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, 

poz. 953 z późn. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042), 



 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 

1133 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - 

użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz.2072 z późn. zm.), 

 Rozporządzenie 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.) 

 

 


