Akty prawne
ROZPORZ¥DZENIE MINISTRA TRANSPORTU,
BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2012. 1289 z dnia 22 listopada 2012 r.)
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r.
Nr 243, poz. 1623, z póŸn. zm.) zarz¹dza siê, co nastêpuje:
§1.
W rozporz¹dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
z póŸn. zm.) wprowadza siê nastêpuj¹ce zmiany:
1) uchyla siê § 191 i § 192;
2) w dziale IV po rozdziale 8 dodaje siê rozdzia³ 8a w brzmieniu:
„Rozdzia³ 8a. Instalacja telekomunikacyjna
§ 192a. Mieszkania w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i odrêbne mieszkania w budynku
zamieszkania zbiorowego nale¿y wyposa¿yæ w instalacjê wejœciowej sygnalizacji dzwonkowej oraz w odpowiedni¹ sygnalizacjê alarmowo-przyzywow¹ dostosowan¹ do potrzeb
osób niepe³nosprawnych.
§ 192b. Instalacj¹ telekomunikacyjn¹, o której mowa w § 56, zwan¹ dalej „instalacj¹ telekomunikacyjn¹”, jest zainstalowany i po³¹czony pod wzglêdem technicznym i funkcjonalnym
uk³ad jej elementów wykonany zgodnie z Polsk¹ Norm¹ dotycz¹c¹ planowania i wykonywania instalacji wewn¹trz budynków.
§ 192c. Instalacjê telekomunikacyjn¹ budynku zamieszkania zbiorowego i budynku u¿ytecznoœci publicznej, z zastrze¿eniem § 192d, stanowi w szczególnoœci:
1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ci¹g elementów os³onowych umo¿liwiaj¹cych wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie
w budynku, w tym miêdzy innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów
instalacyjnych, koryt, duktów i kana³ów instalacyjnych;
2) elementy infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym kable i przewody wraz z osprzêtem instalacyjnym i urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi, pocz¹wszy od prze³¹cznicy
zlokalizowanej w punkcie po³¹czenia z publiczn¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹ lub od
urz¹dzenia systemu radiowego do wyjœcia gniazda abonenckiego.
§ 192d. Instalacjê telekomunikacyjn¹ budynku u¿ytecznoœci publicznej przeznaczonego na potrzeby publicznej oœwiaty, szkolnictwa wy¿szego, nauki i wychowania, stanowi w szczególnoœci:
1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ci¹g elementów os³onowych umo¿liwiaj¹cych wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie
w budynku, w tym miêdzy innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów
instalacyjnych, koryt, duktów i kana³ów instalacyjnych;
2) œwiat³owodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable œwiat³owodowe, wraz z osprzêtem instalacyjnym i urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi, pocz¹wszy od prze³¹cznicy œwiat³owodowej zlokalizowanej w punkcie po³¹czenia
z publiczn¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹ do wyjœcia gniazda œwiat³owodowego zlokalizowanego w ka¿dym lokalu u¿ytkowym.
§ 192e. Instalacjê telekomunikacyjn¹ budynku mieszkalnego wielorodzinnego stanowi¹ w szczególnoœci:
1) kanalizacja telekomunikacyjna budynku, rozumiana jako ci¹g elementów os³onowych umo¿liwiaj¹cych wprowadzenie kabli do budynku oraz ich rozprowadzenie
w budynku, w tym miêdzy innymi przepustów kablowych, rur instalacyjnych, szybów
instalacyjnych, koryt, duktów i kana³ów instalacyjnych;
2) telekomunikacyjne skrzynki mieszkaniowe, zlokalizowane w pobli¿u drzwi wejœciowych do mieszkania, s³u¿¹ce w szczególnoœci umieszczeniu doprowadzonych do nich
zakoñczeñ kabli, umieszczeniu urz¹dzeñ aktywnych lub pasywnych oraz, w razie
potrzeby, z doprowadzeniem zasilania elektrycznego, a tak¿e umo¿liwiaj¹ce dystrybucjê sygna³u w mieszkaniu;
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3) œwiat³owodowa infrastruktura telekomunikacyjna budynku, w tym kable œwiat³owodowe, wraz z osprzêtem instalacyjnym i urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi, pocz¹wszy od prze³¹cznicy œwiat³owodowej zlokalizowanej w punkcie po³¹czenia z publiczn¹
sieci¹ telekomunikacyjn¹ do zakoñczeñ kabli w ka¿dej telekomunikacyjnej skrzynce
mieszkaniowej;
4) antenowa instalacja zbiorowa s³u¿¹ca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny;
5) antenowa instalacja zbiorowa s³u¿¹ca do odbioru cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny;
6) okablowanie wykonane z parowych kabli symetrycznych wraz z osprzêtem instalacyjnym i urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi;
7) okablowanie wykonane z kabli wspó³osiowych wraz z osprzêtem instalacyjnym i urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi od prze³¹cznicy kablowej zlokalizowanej w punkcie
po³¹czenia z publiczn¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹ do zakoñczeñ kabli w telekomunikacyjnej skrzynce mieszkaniowej;
8) maszt usytuowany na dachu budynku, wraz z odpowiednim przepustem kablowym do
budynku, lub w uzasadnionych przypadkach usytuowany poza budynkiem, przystosowany do umieszczenia anten przedsiêbiorców telekomunikacyjnych œwiadcz¹cych
us³ugi telekomunikacyjne drog¹ radiow¹ oraz umieszczenia odpowiednich elementów instalacji, o których mowa w pkt 4 i 5.
§ 192f. 1. Punkt po³¹czenia instalacji telekomunikacyjnej z publiczn¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹
(punkt styku) powinien:
1) byæ usytuowany w odrêbnym pomieszczeniu technicznym, zgodnym z warunkami technicznymi okreœlonymi w § 96-98, na pierwszej kondygnacji podziemnej
lub pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, a w przypadku braku mo¿liwoœci
zapewnienia takiego pomieszczenia – w szafce telekomunikacyjnej wyposa¿onej
w odpowiedni¹ instalacjê i urz¹dzenia elektryczne;
2) zapewniaæ prze³¹cznice wyposa¿one w funkcjonalne pola krosowe, zapewniaj¹ce
pe³ne mo¿liwoœci wielokrotnego pod³¹czania i od³¹czania pomiêdzy zewnêtrzn¹
sieci¹ telekomunikacyjn¹ i instalacjami wewnêtrznymi;
3) byæ odpowiednio zabezpieczony przed wp³ywem niekorzystnych czynników
zewnêtrznych oraz dostêpem osób nieupowa¿nionych;
4) byæ ³atwo dostêpny dla obs³ugi technicznej;
5) byæ oznakowany w sposób jednoznacznie okreœlaj¹cy przedsiêbiorców telekomunikacyjnych korzystaj¹cych z tego punktu;
6) umo¿liwiaæ monta¿ szafek telekomunikacyjnych, urz¹dzeñ i osprzêtu instalacyjnego;
7) zapewniaæ mo¿liwoœæ przy³¹czenia przedsiêbiorców telekomunikacyjnych do
instalacji telekomunikacyjnej budynku, na zasadzie równego dostêpu.
2. Prowadzenie instalacji telekomunikacyjnej i rozmieszczenie urz¹dzeñ telekomunikacyjnych w budynku powinno zapewniaæ bezkolizyjnoœæ z innymi instalacjami w zakresie ich wzajemnego usytuowania i niekorzystnego oddzia³ywania oraz zapewniaæ
bezpieczeñstwo osób korzystaj¹cych z czêœci wspólnych budynku.
3. W instalacji telekomunikacyjnej nale¿y zastosowaæ urz¹dzenia ochrony przed przepiêciami, a gdy instalacja mo¿e byæ nara¿ona na przetê¿enie – równie¿ w urz¹dzenia
ochrony przed przetê¿eniami, natomiast elementy instalacji wyprowadzone ponad
dach nale¿y umieœciæ w strefie chronionej przez instalacjê piorunochronn¹, o której
mowa w § 184 ust. 3, lub bezpoœrednio uziemiæ w przypadku braku instalacji piorunochronnej. Instalacje antenowe wychodz¹ce ponad dach oraz d³u¿sze ci¹gi instalacji
antenowych w budynkach (przekraczaj¹ce 10 m) powinny byæ chronione ochronnikami zabezpieczaj¹cymi od przepiêæ od wy³adowañ bezpoœrednich i poœrednich.
4. Instalacja telekomunikacyjna powinna:
1) umo¿liwiaæ œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych, w tym us³ug transmisji
danych poprzez szerokopasmowy dostêp do Internetu oraz us³ug rozprowadzania
programów telewizyjnych i radiofonicznych, w tym programów telewizji cyfrowej wysokiej rozdzielczoœci, przez ró¿nych dostawców tych us³ug;
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2) zapewniaæ kompatybilnoœæ i mo¿liwoœæ pod³¹czenia tej instalacji do publicznych
sieci telekomunikacyjnych, przy zachowaniu zasady neutralnoœci technologicznej;
3) byæ wykonana w sposób gwarantuj¹cy mo¿liwoœæ wymiany lub instalowania odpowiedniej iloœci jej elementów, o których mowa w § 192c, § 192d i § 192e, a tak¿e
instalacjê dodatkowej infrastruktury telekomunikacyjnej, w tym anten i kabli, wraz
z osprzêtem instalacyjnym i urz¹dzeniami telekomunikacyjnymi, bez naruszania
konstrukcji budynku;
4) umo¿liwiaæ przy³¹czenie i zapewnienie poprawnej transmisji sygna³u urz¹dzenia
telekomunikacyjnego systemu radiowego umo¿liwiaj¹cego œwiadczenie us³ug
telekomunikacyjnych.
5. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192d pkt 2 oraz § 192e pkt 3:
1) od prze³¹cznicy œwiat³owodowej zlokalizowanej w punkcie po³¹czenia z publiczn¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹ odpowiednio do wyjœcia z gniazda lub zakoñczeñ
kabli, powinny byæ doprowadzone i zakoñczone co najmniej dwa jednomodowe
w³ókna œwiat³owodowe o nastêpuj¹cych parametrach:
a) t³umiennoœæ dla d³ugoœci fali w paœmie 1310 nm – 1625 nm nie wiêksza ni¿
0,4 dB/km,
b) t³umiennoœæ dla d³ugoœci fali 1550 nm nie wiêksza ni¿ 0,25 dB/km,
c) t³umiennoœæ w paœmie 1383 ± 3 nm nie wiêksza ni¿ 0,4 dB/km,
d) d³ugoœæ fali zerowej dyspersji chromatycznej ë0 nie mniejsza ni¿ 1300 nm i nie
wiêksza ni¿ 1324 nm,
e) wspó³czynnik dyspersji chromatycznej D nie wiêkszy ni¿ 0,092 ps/nm2·km,
f) nominalna œrednica pola modu (dla ë = 1310 nm) od 8,6 do 9,5 µm przy tolerancji œrednicy pola modu ± 0,6 µm,
g) d³ugoœæ fali odciêcia dla w³ókna w kablu nie wiêksza ni¿ 1260 nm,
h) t³umiennoœæ 100 zwojów o œrednicy 60 mm dla d³ugoœci fali 1625 nm nie wiêksza ni¿ 0,1 dB;
2) nale¿y wykorzystywaæ z³¹cza œwiat³owodowe jednomodowe typu SC/APC;
3) t³umienie toru optycznego od punktu po³¹czenia z publiczn¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹ do wyjœcia z gniazda lub zakoñczeñ kabli nie powinno przekraczaæ wartoœci
1,2 dB przy d³ugoœci fali 1310 nm i 1550 nm.
6. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 4, nale¿y stosowaæ:
1) kable wspó³osiowe kategorii RG-6 lub wy¿szej, wykonane w klasie A, zawieraj¹ce podwójny ekran – foliê aluminiow¹ i oplot o gêstoœci co najmniej 77% oraz
miedzian¹ ¿y³ê wewnêtrzn¹ o œrednicy nie mniejszej ni¿ jeden milimetr, przy
czym t³umienie ka¿dego z torów utworzonych z kabli wspó³osiowych nie powinno przekraczaæ wartoœci 12 dB przy czêstotliwoœci 860 MHz, albo
2) kable œwiat³owodowe spe³niaj¹ce wymogi okreœlone w ust. 5, przy czym dopuszcza siê wykorzystanie pojedynczego w³ókna œwiat³owodowego;
3) zestaw antenowy zapewniaj¹cy:
a) pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz, od 174 do 230 MHz oraz od 470 do
862 MHz przy odpowiednio równomiernych charakterystykach czêstotliwoœciowych,
b) zysk kierunkowy nie mniejszy ni¿ 14 dBi dla zakresów od 174 do 230 MHz
oraz od 470 do 862 MHz,
c) impedancjê wyjœciow¹ 75 Ù;
4) wzmacniacze, prze³¹czniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozosta³y osprzêt
aktywny i pasywny s³u¿¹cy do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny.
7. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 5, nale¿y stosowaæ:
1) okablowanie zgodnie z wymogami okreœlonymi w ust. 6 pkt 1 i 2;
2) anteny paraboliczne lub offsetowe o œrednicy nie mniejszej ni¿ 1,20 m zapewniaj¹ce:
a) pasmo przenoszenia od 10,7 do 12,75 GHz przy odpowiednio równomiernej
charakterystyce czêstotliwoœciowej,
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3)

b) impedancjê wyjœciow¹ 75 Ù lub umo¿liwienie monta¿u konwerterów z wyjœciem œwiat³owodowym,
c) mo¿liwoœæ odbioru sygna³u z co najmniej dwóch satelitów,
d) mo¿liwoœæ odbioru sygna³u o dwóch ortogonalnych polaryzacjach
– przy czym mo¿liwe jest zastosowanie pojedynczej anteny dwuogniskowej;
3) wzmacniacze, prze³¹czniki wielozakresowe (multiswitche) oraz pozosta³y osprzêt
aktywny i pasywny s³u¿¹cy do odbioru programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy satelitarny.
8. Okablowanie w instalacjach, o których mowa w ust. 6 i 7, powinno byæ doprowadzone od anten do telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych.
9. Wszystkie urz¹dzenia aktywne i pasywne w instalacji telewizyjnej powinny byæ uziemione i spe³niaæ wymóg ekranowania w klasie A.
10. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 6, do ka¿dej telekomunikacyjnej skrzynki mieszkaniowej powinny byæ doprowadzone co najmniej
dwa parowe kable symetryczne UTP kategorii 5 lub wy¿szej oraz powinny byæ
zakoñczone na odpowiednim osprzêcie po³¹czeniowym tak, aby zapewniæ dla ³¹cza
lub kana³u minimum charakterystykê klasy D, przy czym jedno z tych ³¹czy powinno
byæ przeznaczone na potrzeby instalacji, o których mowa w § 192a, lub podobnych,
natomiast drugie ³¹cze doprowadzone z punktu po³¹czenia z publiczn¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹ powinno byæ przeznaczone w szczególnoœci na potrzeby œwiadczenia
us³ug telekomunikacyjnych, w tym us³ug szerokopasmowego dostêpu do Internetu.
11. W instalacji telekomunikacyjnej, o której mowa w § 192e pkt 7, nale¿y stosowaæ
kable wspó³osiowe zgodnie z wymaganiami okreœlonymi w ust. 6 pkt 1.
12. G³ówne ci¹gi instalacji telekomunikacyjnej powinny byæ prowadzone poza mieszkaniami i lokalami u¿ytkowymi oraz innymi pomieszczeniami, których sposób u¿ytkowania mo¿e spowodowaæ przerwy lub zak³ócenia przekazywanego sygna³u.
13. W dostêpnych dla ludzi miejscach, w których znajduj¹ siê zakoñczenia w³ókien
œwiat³owodowych, powinno byæ umieszczone, w widocznym miejscu, odpowiednie
oznakowanie ostrzegaj¹ce przed niewidzialnym promieniowaniem optycznym.”;
w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia po lp. 47 dodaje siê lp. 47a w brzmieniu:
Lp.

§2.

§3.
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1

Miejsce powo³ania
normy
2

47a

§ 192b

Numer normy

Tytu³ normy (zakres powo³ania)

3

4

PN-EN 50174-2:2010 Technika Informatyczna – Instalacje
okablowania – Czêœæ 2: Planowanie
i wykonywanie instalacji wewn¹trz
budynków

Przepisów rozporz¹dzenia nie stosuje siê, je¿eli przed dniem wejœcia w ¿ycie rozporz¹dzenia:
1) zosta³ z³o¿ony wniosek o pozwolenie na budowê lub odrêbny wniosek o zatwierdzenie projektu
budowlanego i wnioski te zosta³y opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów;
2) zosta³o dokonane zg³oszenie budowy lub wykonanie robót budowlanych w przypadku, gdy nie
jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowê.
Rozporz¹dzenie wchodzi w ¿ycie po up³ywie 3 miesiêcy od dnia og³oszenia.

