
 
SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT 

( zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 – 09 – 2004 , Dz. U. nr 202 , poz. 2072 ) 

 
WYKONANIE  INSTALACJI  ELEKTRYCZNYCH 

w  REMONTOWANYM   SAMORZĄDOWYM  OŚRODKU  KULTURY    
w  KOMPRACHCICACH ( GMINA  KOMPRACHCICE )  

 

1. Część  ogólna 

a)  Nazwa robót :  

Wykonanie instalacji elektrycznych w remontowanym Samorządowym  Ośrodku  Kultury    

w Komprachcicach , ul. Niemodlińska  2 

b)  Przedmiot i zakres robót :  

Ułożenie instalacji elektrycznej  wynikającą z aktualnie obowiązujących przepisów Prawa 

budowlanego i PT instalacji elektrycznych .  

Zakres robót obejmuje wszystkie istniejące , przebudowywane i dobudowywane 
pomieszczenia  
c)  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe : 

Wykonanie zasilania placu budowy dla robót elektrycznych i pozostałych branż . 

 
d) Informacje o terenie budowy 

Prace wykonywane będą w istniejącym obiekcie tj. Samorządowy  Ośrodek  Kultury .  

Teren budowy obejmuje działkę zabudowaną przy drodze gminnej .  

 
e)  KOD  CPV 
45310000-3   Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 

45311000-0  Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45310000-3       Roboty instalacyjne elektryczne  

45311000-0       Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych  

45311100-1       Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 

45311200-2       Roboty w zakresie instalacji elektrycznych  

45315000-8  Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego  

w budynkach 

45315600-4  Instalacje niskiego napięcia  

45317300-5  Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych 

45317000-2  Inne instalacje elektryczne 
 
f) Określenia podstawowe. 

Aprobata techniczna - dokument stwierdzający przydatność dane wyrobu do określonego 

obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagań podstawowych wyrobu 

oraz metodykę badań dla potwierdzenia tych wymagań.  

Certyfikat zgodności - dokument wydany przez upoważnioną jednostkę badającą (certyfiku-

jącą), stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, nor-

mami, przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla badanego materiału lub wyrobu. 



Deklaracja zgodności - dokument w formie oświadczenia wydany przez producenta, 

stwierdzający zgodność z kryteriami określonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami, 

przepisami, wymogami lub specyfikacją techniczną dla danego materiału lub wyrobu. 

Kable i przewody - materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce.  

Klasa ochronności - umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia , ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku z punktu widzenia ochrony 

przeciwporażeniowej . Wyróżniamy cztery klasy ochronności : 0, I, II i III 
. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów - zespół materiałów dodatkowych, stosowanych 

przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku awarii, 

zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów : 

- przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

- drabinki i korytka instalacyjne, 

- kanały , listwy i rury instalacyjne, 

- systemy mocujące, 

- puszki elektroinstalacyjne, 

- końcówki kablowe , zaciski , złączki  

Odbiorniki energii elektrycznej - urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Oprawa oświetleniowa (elektryczna) - kompletne urządzenie pozwalające na montaż do 

podłoża i połączenia z instalacją elektryczną jednego lub kilku źródeł światła , chroni źródła 

światła przed wpływami zewnętrznymi , służy do uzyskania odpowiednich parametrów 

świetlnych (bryła fotometryczna, luminacja), ułatwia właściwe umiejscowienie i bezpieczną 

wymianę źródeł światła , tworzy estetyczne formy wymagane dla danego typu 

pomieszczenia .   

Obwód instalacji elektrycznej - zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio 

ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem wspólnym 

zabezpieczeniem , kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych.  

W skład obwodu elektrycznego wchodzą przewody pod napięciem , przewody ochronne oraz 

wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze  

i sygnalizacyjne, związane z danym punktem zasilania w energię (zabezpieczeniem).  

Połączenia wyrównawcze - elektryczne połączenie części przewodzących dostępnych lub 

obcych w celu wyrównania potencjału . 

Przygotowanie podłoża - zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 

osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 

układaniem kabli  

i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie  

z dokumentacją. 

Do prac przygotowawczych zalicza się następujące grupy czynności: 

- wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych , 

- kucie bruzd i wnęk , 

- osadzanie kołków w podłożu ,  

- montaż uchwytów do rur i przewodów, 



Przewód uziemiający - przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 

poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje.  

Stopień ochrony IP - określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 

dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 

wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa. 

Uziemienie - zespół środków i urządzeń służących połączeniu przewodzącej części z ziemią 

poprzez odpowiednią instalację. 

Uziom - przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 

styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego ; może występować jako : 

- naturalny (wykonany w innym celu, a używany do uziemienia) , 

- sztuczny (wykonany w celu uziemienia) , zbudowany z : 

- stal ocynkowana na gorąco oraz pokryta miedzią galwanicznie lub platerowana 

- miedź goła a także pokryta cyną lub ocynkowana 
 
2. Właściwości wyrobów budowlanych                                                                                  

  Ogólne wymagania dotyczące właściwości materiałów, ich 
pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne" 

Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych) i posiadać atesty . 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się stosowanie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych producentów 

pod warunkiem : 

- spełniania tych samych właściwości technicznych, 

- przedstawienia zamiennych rozwiązań ;  znaczące odstępstwa od projektu wymagają 

uzyskania akceptacji projektanta ; pozostałe zmiany w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru   

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót montażowych - wyrobów i materiałów nieznanego 

pochodzenia. 

Wszystkie materiały pakowane , powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Sprzęt, osprzęt i oprawy oświetleniowe wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. 

Szczególnie należy chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz 

zawilgoceniem . 

Miejsca czasowego składowania materiałów mogą być zlokalizowane w obrębie terenu 

wykonywania robót budowlanych w miejscach uzgodnionych z przedstawicielem 

Zamawiającego .  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich . 
 
 
 
 



3. Sprzęt i maszyny 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” .  

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

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba i wydajność sprzętu winna 

gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej .  Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Ma być on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków bhp i ochrony 

środowiska należy niedopuścić do robót . 

Stosować elektronarzędzia ( wiertarki , bruzdownice i odkurzacz budowlany ) posiadające 

aktualne badania stanu izolacji ( II kategoria użytkowania ; badania co 4 miesiące ) .  

 

4. Środki  Transportu                                                                                                             

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś , przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu budowy . Środki transportu nieodpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod 
warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych 
na koszt Wykonawcy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków 
transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 

Do transportu na budowę należy stosować tak przystosowane pojazdy , aby nie uszkodzić 

przewożonych materiałów oraz by nie zagrażały pasażerom .  

  

5. Wymagania dotyczące wykonania robót 
  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową , Dokumentacją Projektową 

wymaganiami niniejszej ST oraz z Polskimi Normami i poleceniami Inspektora nadzoru.  

 

Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając 

bezkolizyjność z innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w 

liniach poziomych i pionowych. 

Bruzdy – dostosować do średnicy rur i przewodów 
   
Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi dokumentacji  

projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 
 
Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 V – wykonać przewodami YDYp o 

przekroju żył zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar 

długości niezbędny do wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy 

od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne.  



Puszki należy osadzić w ścianach w sposób trwały i zlicowany z płaszczyzną ściany .  
 
Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 

gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały 

oprawy oświetleniowe montować zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

Rozdzielnia                                                                                                                                      

Tablice wykonać wg rysunków w dokumentacji projektowej. 

 
Oprawy oświetleniowe 

Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji 

projektowej. 

 
Przewody 

Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami miedzianymi typu YDY(p) o klasie 

izolacji 750 V o różnym przekroju żył oraz przewodów LgY ułożonych w układzie TN – S . 

 
6.  Kontrola i badania robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia 
 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” . 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie  

i wszystkie urządzenia niezbędne do robót.  

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary,  

z których sporządza się protokoły. Zakres pomiarów określa projekt w uwagach końcowych .  

Dokumenty budowy będą przechowywane przez wykonawcę w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym na terenie budowy .  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawiciela Zamawiającego 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

 
7. Przedmiar i obmiar robót 

Przedmiar (dawniej: kosztorys nakładczy, kosztorys ślepy) – opracowanie określające 

rodzaj, sposób wykonania i ilość robót konkretnego zadania, stworzone przed jego realizacją . 

Komplementarnym dopełnieniem dla przedmiaru jest obmiar. Obmiar wykonywany jest dla 

istniejących obiektów na podstawie odpowiednich pomiarów, których wynik jest podstawą 

przyjęcia ilości obmiarowej danej pozycji obmiaru. Przedmiar wykonywany jest przed 

rozpoczęciem ich realizacji. Oznacza to, iż wykonywany może być tylko na podstawie 

określonej bazy technicznej, tj. dokumentacji technicznej, założeń i danych wyjściowych do 

projektowania i kosztorysowania, ewentualnego projektu technologii robót, i innych analiz, 

opracowań oraz dokumentów. Nie ma w tym przypadku możliwości wykonania pomiarów; 



obiekt fizycznie jeszcze nie istnieje. Jak wyżej zaznaczono bazę normową stanowią 

odpowiednie zestawienia nakładów rzeczowych. Są to głównie :                                                                         

-  -   KNR: Katalog Nakładów Rzeczowych                                                                                             

-   KSNR: Katalog Scalonych Nakładów Rzeczowych                                                                               

-   KNNR: Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych                                                        

Katalogi określają szczegółowo sposób wyznaczania ilości poszczególnych robót, 

wyodrębnianych z całości zadania, na podstawie bazy technicznej, i zapisywanej w kolejnej 

pozycji przedmiarowej. Oprócz ilości robót , w przedmiarze robót podaje się również 

podstawę dokonania obliczeń, tj. oznaczenia konkretnego katalogu nakładów i 

numeru tabeli oraz pozycji w tabeli lub innej zastosowanej podstawy przedmiarowania .                                                      

Jak na wstępie podano przedmiar, oprócz rodzaju i ilości robót, precyzuje także sposób ich 

wykonania. Ma on bowiem istotne znaczenie technologiczne i kosztowe.  

Ogólne zasady obmiaru robót  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z przedmiarem robót i 

specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych w jednostkach ustalonych w 

kosztorysie ofertowym o ile będzie to wymagane w dokumentach kontraktowych.  

Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót nie 

zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.  

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji przedstawiciela Zamawiającego na piśmie.  
 
Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót zanikających podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

 
8.  Odbiór robót 
 
Odbiory międzyoperacyjne ( dla robót zanikających ) – przeprowadza Inspektor Nadzoru .  

Odbiorom tym powinny podlegają : 

- osadzone puszki elektroinstalacyjne podtynkowe  

- ułożone  przewody przed zatynkowaniem 

- rozdzielnice przed założeniem pokryw ( maskownic ) 
 
Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 

- aktualną dokumentacje powykonawczą 

- protokoły prób montażowych i pomiarów 

- oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

- certyfikaty na zastosowane materiały 
 

Komisja odbioru końcowego: 

- sprawdza aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 

- sprawdza usunięcie usterek zawartych w protokołach odbiorów częściowych 



- sprawdza zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń  

- sprawdza protokoły prób montażowych , badań i pomiarów 

- sprawdza działanie funkcjonalne urządzeń i instalacji włączonej pod napięcie 

- spisuje protokół technicznego odbioru końcowego 
 
9.  Rozliczanie robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 

Ustalenia ogólne 

Zasady i podstawy płatności są szczegółowo sprecyzowane w postanowieniach 

Umowy .  

O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawą płatności jest obmierzona ilość robót 

wykonanych przez Wykonawcę . Do obmierzonych ilości zastosowanie będą miały ceny 

jednostkowe podane przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową danej pozycji Kosztorysu 

Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczałtowo zastosowanie będzie miała cena 

ryczałtowa podana przez Wykonawcę w danej pozycji . 

Cena jednostkowa lub cena ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  

i badania składające się na wykonanie danej pozycji, określone dla tej roboty w ST 

 i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe i ceny ryczałtowe będą obejmować w szczególności : 

-   robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami , 

-   wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy w ilościach przewidzianych w katalogach norm 

kosztorysowych , 

-   wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) , 

-   koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy , 

pracowników nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczące oznakowania Robót , 

wydatki dotyczące bhp , usługi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczące wykonanych 

robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy), 

-   zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

mogących wystąpić w czasie realizacji robót oraz w okresie gwarancyjnym. 

 
Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej 

Koszt dostosowania się do wymagań Umowy w tym wymagań zawartych w 

Specyfikacji Technicznej obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach 

zgodnie z hierarchią dokumentów określoną w niniejszej ST, a nie wyszczególnione w 

Przedmiarze Robót . 

Cena jednostkowa i cena ryczałtowa musi uwzględniać między innymi  koszt wywozu 

odpadów i koszt utylizacji o ile nie postanowiono inaczej w Umowie .  

Cena jednostkowa i cena ryczałtowa podana przez Wykonawcę za daną pozycję  

w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania przez niego 

dodatkowej zapłaty za wykonanie robót .  

W ramach ceny umownej Wykonawca zapewni : 



-   dostarczenie i zainstalowanie urządzeń zabezpieczających (oświetlenie, znaki ostrzegawcze 

itp.) dla terenu budowy, 

-   eksploatację i utrzymanie zainstalowanych urządzeń zabezpieczających, 

-   demontaż zamontowanych urządzeń tymczasowych, 

-   prace porządkowe 
  

10. Dokumenty odniesienia 

Wymagania ogólne 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 

przepisy branżowe i instrukcje. Należy je traktować jako integralną ich część i należy je 

czytać łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam 

one występowały. Przyjmuje się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  

i wymaganiami. 

Zastosowane będą miały ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej. 

Gdziekolwiek następują odwołania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie 

odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjętym przez polskie 

prawodawstwo. 

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami  

i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 

wykonywaniu Robót oraz do stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi innymi 

wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 

 

Wykaz ważniejszych aktów prawnych, norm i przepisów obowiązujących w Polsce 
dotyczących przedsięwzięcia 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016  

PN/E-05009         Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501    Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  

PN-61/E-01002    Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  

                             na stałe. Ogólne wymagania i badania. 

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  

                             na stałe. Przewody Płaskie. 

PN-84/E-02033    Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny 

       PN-HD 60364-6  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 

Sprawdzanie odbiorcze. 

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

poz. 881). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych,  jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi 

zmianami (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690). 

 


