
ROZPORZĄDZENIE 
MINISTRA INFRASTRUKTURY

 z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (wybrane zagadnienia związane z drganiami)

§ 11. 1. Budynek z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi powinien być wznoszony poza zasięgiem 
zagrożeń i uciążliwości określonych w przepisach odrębnych, przy czym dopuszcza się wznoszenie budynków 
w tym zasięgu pod warunkiem zastosowania środków technicznych zmniejszających uciążliwości poniżej 
poziomu ustalonego w tych przepisach bądź zwiększających odporność budynku na te zagrożenia i 
uciążliwości, jeżeli nie jest to sprzeczne z warunkami ustalonymi dla obszarów ograniczonego użytkowania, 
określonych w przepisach odrębnych. 2. Do uciążliwości, o których mowa w ust. 1, zalicza się w szczególności:
1) szkodliwe promieniowanie i oddziaływanie pól elektromagnetycznych; 2) hałas i drgania (wibracje); …......

§ 96. 1.39) Pomieszczenie techniczne, w którym są zainstalowane urządzenia emitujące hałasy lub drgania, może 
być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, pod warunkiem 
zastosowania rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych, zapewniających ochronę sąsiednich pomieszczeń 
przed uciążliwym oddziaływaniem tych urządzeń, zgodnie z wymaganiami § 323 ust. 2 pkt 2 i § 327 oraz 
Polskich Norm dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu 
drgań na budynki i na ludzi w budynkach. 2. Podpory, zamocowania i złącza urządzeń, o których mowa w ust. 1, 
powinny być wykonane w sposób uniemożliwiający przenoszenie niedopuszczalnego hałasu i drgań na 
elementy budynku i instalacje. 

§ 196. 1. Szyby dźwigów z napędem elektrycznym w budynku mieszkalnym wielorodzinnym i zamieszkania 
zbiorowego powinny być oddylatowane od ścian i stropów budynku. 2.101) W budynkach, o których mowa w ust.
1, dopuszcza się instalowanie dźwigów z napędem elektrycznym bez wykonywania dylatacji szybów 
dźwigowych, pod warunkiem ich oddzielenia od pomieszczeń mieszkalnych pomieszczeniami 
nieprzeznaczonymi na stały pobyt ludzi oraz zastosowania w nieoddylatowanym szybie dźwigowym 
zabezpieczeń przed przenoszeniem drgań z prowadnic jezdnych na konstrukcję budynku, tak aby poziomy 
hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń mieszkalnych nie przekraczały wartości określonych w Polskich 
Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań 
na ludzi w budynkach. 

§ 197. 1. Zespoły napędowe dźwigu powinny być zamocowane w sposób uniemożliwiający przenoszenie się 
drgań na konstrukcję budynku. 

§ 204. 1. Konstrukcja budynku powinna spełniać warunki zapewniające nieprzekroczenie stanów granicznych 
nośności oraz stanów granicznych przydatności do użytkowania w żadnym z jego elementów i w całej 
konstrukcji. 2. Stany graniczne nośności uważa się za przekroczone, jeżeli konstrukcja powoduje zagrożenie 
bezpieczeństwa ludzi znajdujących się w budynku oraz w jego pobliżu, a także zniszczenie wyposażenia lub 
przechowywanego mienia. 3. Stany graniczne przydatności do użytkowania uważa się za przekroczone, jeżeli 
wymagania użytkowe dotyczące konstrukcji nie są dotrzymywane. Oznacza to, że w konstrukcji budynku nie 
mogą wystąpić: 1) lokalne uszkodzenia, w tym również rysy, które mogą ujemnie wpływać na przydatność 
użytkową, trwałość i wygląd konstrukcji, jej części, a także przyległych do niej niekonstrukcyjnych części 
budynku; 2) odkształcenia lub przemieszczenia ujemnie wpływające na wygląd konstrukcji i jej przydatność 
użytkową, włączając w to również funkcjonowanie maszyn i urządzeń, oraz uszkodzenia części 
niekonstrukcyjnych budynku i elementów wykończenia; 3) drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujące 
uszkodzenia budynku, jego wyposażenia oraz przechowywanych przedmiotów, a także ograniczające jego 
użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

§ 297. Konstrukcja schodów, pochylni, pomostów i galerii, służących komunikacji ogólnej w budynku 
mieszkalnym, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie może być podatna na wywoływane przez
użytkowników drgania. 
§ 323. 1. Budynek i urządzenia z nim związane powinny być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby 
poziom hałasu, na który będą narażeni użytkownicy lub ludzie znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił 
zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. 2. 
Pomieszczenia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy 
chronić przed hałasem: 1) zewnętrznym przenikającym do pomieszczenia spoza budynku; 2) pochodzącym od 
instalacji i urządzeń stanowiących techniczne wyposażenie budynku; 3) powietrznym i uderzeniowym, 
wytwarzanym przez użytkowników innych mieszkań, lokali użytkowych lub pomieszczeń o różnych 
wymaganiach użytkowych; 



§ 324.149) Budynek, w którym ze względu na prowadzoną w nim działalność lub sposób eksploatacji mogą 
powstawać uciążliwe dla otoczenia hałasy lub drgania, należy kształtować i zabezpieczać tak, aby poziom 
hałasów i drgań przenikających do otoczenia z pomieszczeń tego budynku nie przekraczał wartości 
dopuszczalnych określonych w odrębnych przepisach dotyczących ochrony środowiska, a także nie powodował 
przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu i drgań w pomieszczeniach innych budynków podlegających 
ochronie przeciwhałasowej i przeciwdrganiowej określonego w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych 
wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach. 

§ 325.150) 1. Budynki mieszkalne, budynki zamieszkania zbiorowego i budynki użyteczności publicznej należy 
sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i ich 
poziomy będą powodować w pomieszczeniach tych budynków przekroczenie dopuszczalnego poziomu 
hałasu i drgań, określonych w Polskich Normach dotyczących dopuszczalnych wartości poziomu dźwięku w
pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na budynki i na ludzi w budynkach, należy stosować skuteczne 
zabezpieczenia. 2. Budynki z pomieszczeniami wymagającymi ochrony przed zewnętrznym hałasem i drganiami 
należy chronić przed tymi uciążliwościami poprzez zachowanie odpowiednich odległości od ich źródeł, 
usytuowanie i ukształtowanie budynku, stosowanie elementów amortyzujących drgania oraz osłaniających i 
ekranujących przed hałasem, a także racjonalne rozmieszczenie pomieszczeń w budynku oraz zapewnienie 
izolacyjności akustycznej przegród zewnętrznych okreś- lonej w Polskiej Normie dotyczącej wymaganej 
izolacyjności akustycznej przegród w budynkach oraz izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. 

§ 326.151) 1. Poziom hałasu oraz drgań przenikających do pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, budynkach 
zamieszkania zbiorowego i budynkach użyteczności publicznej, z wyłączeniem budynków, dla których jest 
konieczne spełnienie szczególnych wymagań ochrony przed hałasem, nie może przekraczać wartości 
dopuszczalnych, określonych w Polskich Normach dotyczących ochrony przed hałasem pomieszczeń w 
budynkach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach, wyznaczonych zgodnie z Polskimi Normami 
dotyczącymi metody pomiaru poziomu dźwięku A w pomieszczeniach oraz oceny wpływu drgań na ludzi w 
budynkach. ...4. W budynku mieszkalnym wielorodzinnym: 1) izolacja akustyczna stropów 
międzymieszkaniowych powinna zapewniać zachowanie przez te stropy właściwości akustycznych, o 
których mowa w ust. 2 pkt 2, bez względu na rodzaj zastosowanej nawierzchni podłogowej; 2) należy unikać 
takich układów funkcjonalnych, przy których pomieszczenia sanitarne jednego mieszkania przylegają do pokoju 
sąsiedniego mieszkania; jeżeli to wymaganie nie zostanie spełnione, ściana międzymieszkaniowa oddzielająca 
pokój jednego mieszkania od pomieszczenia sanitarnego i kuchni sąsiedniego mieszkania, do której są mocowane 
przewody i urządzenia instalacyjne, musi mieć konstrukcję zapewniającą ograniczenie przenoszenia przez ścianę 
dźwięków materiałowych, co w szczególności można uzyskać przy zastosowaniu ściany o masie powierzchniowej
nie mniejszej niż 300 kg/m2 ; 3) przy mocowaniu urządzeń i przewodów instalacyjnych wewnątrz 
mieszkania, stanowiących jego wyposażenie techniczne, należy stosować zabezpieczenia przeciwdrganiowe 
niezależnie od konstrukcji i usytuowania przegrody, do której są mocowane; 4) w uzasadnionych 
przypadkach dopuszcza się lokalizowanie: a) urządzeń obsługujących inne budynki – w pomieszczeniach 
technicznych, b) zakładów usługowych wyposażonych w hałaśliwe maszyny i urządzenia, c) zakładów 
gastronomicznych i innych prowadzących działalność rozrywkową – pod warunkiem zastosowania specjalnych
zabezpieczeń przeciwdźwiękowych i przeciwdrganiowych, tak aby w najniekorzystniejszych warunkach ich
użytkowania poziomy hałasu i drgań przenikających do pomieszczeń chronionych nie przekraczały 
wartości dopuszczalnych określonych w Polskiej Normie dotyczącej dopuszczalnego poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach, zmierzonych zgodnie z Polską Normą dotyczącą metody pomiaru poziomu dźwięku w 
pomieszczeniach, oraz określonych w Polskiej Normie dotyczącej oceny wpływu drgań na ludzi w budynkach. 

§ 327. 1. Zabrania się sytuowania przy pomieszczeniach mieszkalnych pomieszczeń technicznych o szczególnej 
uciążliwości, takich jak szyby i maszynownie dźwigowe lub zsypy śmieciowe. Wymaganie to nie dotyczy 
przypadków, o których mowa w § 196 ust. 2 oraz w § 197 ust. 2 – przy nadbudowie lub adaptacji strychu na cele 
mieszkalne. 151) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 85 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 8. 
Dziennik Ustaw – 91 – Poz. 1422 2. Instalacje i urządzenia, stanowiące techniczne wyposażenie budynku 
mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej, nie mogą powodować powstawania 
nadmiernych hałasów i drgań, utrudniających eksploatację lub uniemożliwiających ochronę użytkowników 
pomieszczeń przed ich oddziaływaniem. 3. Sposób posadowienia urządzeń, o których mowa w ust. 1, oraz 
sposób ich połączenia z przewodami i elementami konstrukcyjnymi budynku, jak również sposób 
połączenia poszczególnych odcinków przewodów między sobą i z elementami konstrukcyjnymi budynku, 
powinien zapobiegać powstawaniu i rozchodzeniu się hałasów i drgań do pomieszczeń podlegających 
ochronie lub do otoczenia budynku. 4. Ściany i stropy oraz inne elementy budowlane pomieszczeń technicznych i
garaży w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych i zamieszkania zbiorowego powinny mieć konstrukcję 
uniemożliwiającą przenikanie z tych pomieszczeń hałasów i drgań do pomieszczeń wymagających ochrony. 


