
ZASADY OBLICZANIA POWIERZCHNI I KUBATURY 
OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

POLSKIE NORMY ORAZ AKTY  PRAWNE ZAWIERAJĄCE 
PRZEPISY ODNOSZĄCE SIĘ DO OBMIARU I OBLICZANIA 

POWIERZCHNI I KUBATUR BUDYNKÓW.



Akty prawne:
Norma weszła w życie z dniem 1 stycznia 1970 r. i 
zachowała moc obowiązującą do dnia 2 kwietnia 1999 
r., tzn. do utraty ważności rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 24 
czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku 
stosowania niektórych Polskich Norm z zakresu 
budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej 
oraz geodezji i kartografii (Dz.U. nr 84, poz. 387, zm. 
1995 r. nr 45, poz. 235).
Norma może być nadal zastosowana, jako 
nieobowiązująca.

PN-70/B-02365 
„Powierzchnia 
budynków. 
Podział, określenia 
i zasady obmiaru”
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Akty prawne:
Norma weszła w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., czyli 
po wejściu w życie ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o 
normalizacji (Dz. U. nr 55 poz. 251 z póź. Zm.), która 
zniosła obligatoryjność Polskich Norm. Minister GiB
nie zamieścił nigdy w wykazie Polskich Norm 
obowiązujących w budownictwie normy PN-ISO 
9836:1997 w części obejmującej pkt 5.1., w której 
zostały określone zasady obmiaru i obliczania 
powierzchni w budynkach.
Tekst normy jest do nabycia w punktach sprzedaży 
norm PKN.

PN-ISO 9836:1997 
„Właściwości 
użytkowe w 
budownictwie. 
Określenie i 
obliczanie 
wskaźników 
powierzchniowych 
i kubaturowych”
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Akty prawne:
Ustawa z dnia 17 maja 1998 r. ustalała w pierwotnym 
brzmieniu (art. 20 ust. 1 pkt 2) obowiązek 
zamieszczenia w ewidencji budynków ich położenia, 
przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych 
technicznych.
Dopiero ustawą z dnia 24 lipca 1998 r. (Dz. U. nr 106 
poz. 668), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
1989 r., dodano w art. 20 ust. 1 ustawy – Prawo 
geodezji i kartografii nowy pkt 3), który rozszerzał
zakres ewidencji budynków o wskazanie ich 
położenia, funkcji użytkowych oraz powierzchni 
użytkowej.

Ustawa z dnia 17 
maja 1989 r. –
Prawo geodezyjne 
i kartograficzne 
(t.j. Dz.U. z 2000 r. 
nr 100, poz. 1086 
z późn. zm)
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Akty prawne:
Ustawa dotyczy tylko budynków 
mieszkalnych, a ściślej budynków z lokalami 
mieszkalnymi przeznaczonymi do wynajmu, 
ale została przytoczona tutaj ze względu na 
powołanie jej w ustaleniach rozporządzenia 
Ministra Rozwoju Regionalnego i 
Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.

Ustawa z dnia 2 
lipca 1994 r. o 
najmnie lokali 
mieszkalnych i 
dodatkach 
mieszkaniowych 
(t.j. Dz.U. z 1998 
r., Nr 120, poz. 
787 z późn.zm.)
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Akty prawne:
Ustawa została przywołana tutaj ze względu na 
związek niektórych przepisów (art. 2) z zasadami 
ewidencji budynków. Związek ten wynika z treści 
załącznika nr 1 do rozporządzenia MI z dnia 23 
czerwca 2003 r. (patrz: Lp. 6), w którym został
przedstawiony wzór ewidencji budynków ze 
wskazaniem, że podstawą obliczania powierzchni 
użytkowej budynku są zasady obmiaru i obliczania 
powierzchni użytkowej ustalone w ustawie z dnia 21 
czerwca 2001 r.

Ustawa z dnia 21 
czerwca 2001 r. o 
ochronie praw 
lokatorów, 
mieszkaniowym 
zasobie i zmianie 
Kodeksu 
cywilnego (Dz. U. 
Nr 71, poz. 733 z 
późn. zm.)
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Akty prawne:
Zgodnie z § 63 ust. 1, pkt 13 w ewidencji budynków 

zamieszcza się łączne, wyrażone w m2 pole 
powierzchni użytkowej:

a) wszystkich lokali,
b) pomieszczeń przynależnych do lokali.

Rozporządzenie 
Ministra 
Rozwoju 
Regionalnego i 
Budownictwa z 
dnia 29 marca 
2001 r. w 
sprawie 
ewidencji 
gruntów i 
budynków (Dz. 
U. Nr 38, poz. 
454)
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Akty prawne:
Rozporządzenie zostało wydane na podstawie delegacji 

ustanowionej w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane (art. 84 ust. 5) i określa wzór ewidencji 
rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania 
obiektów budowlanych. Rozporządzenie nie wskazuje 
wprost związku z postanowieniami ustawy – Prawo 
geodezyjne i kartograficzne, natomiast nie ulega 
wątpliwości, że dane przewidziane we wzorach 
ewidencji załączonych do rozporządzenia MI powinny 
być wykorzystane do geodezyjnej ewidencji budynków.

Rozporządzenie 
Ministra 
Infrastruktury z 
dnia 23 czerwca 
2003 r. w 
sprawie wzoru i 
sposobu 
prowadzenia 
ewidencji 
rozpoczynanych 
i oddawanych do 
użytkowania 
obiektów 
budowlanych 
(Dz. U. nr 120, 
poz. 1130)
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Porównanie norm:











ZASADY OBMIARU DO OBLICZANIA POWIERZCHNI W 
BUDYNKACH WG POLSKICH NORM



UWAGI…
 1) Zgodnie z normą PN-70/B-02365 zasada dokonywania 

obmiaru w świetle stanu surowego obowiązywała również w 
odniesieniu do budynku istniejącego w stanie wykończonym.

 W tym celu, przy obmiarze z natury pomieszczeń i 
budynków w stanie wykończonym, norma wymagała 
uwzględnienia nominalnej grubości tynku wewnętrznego – 2 
cm i tynku zewnętrznego – 3 cm, natomiast okładzin 
zewnętrznych – 5 cm.

 2) Zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 wszelkie obliczenia 
powierzchni należy wykonywać w świetle wykończonych 
ścian, przy czym norma nie wskazuje nominalnej grubości 
tynków i okładzin, co oznacza, że w obliczeniach 
wykonywanych przed wykonaniem budynku do wymiarów 
przedstawionych w projekcie budowlanym w stanie surowym 
należy dodawać grubości tynków i okładzin wg odnośnych 
norm lub specyfikacji technicznej, natomiast w budynku 
istniejącym w stanie wykończonym obmiar należy 
wykonywać zgodnie ze stanem faktycznym.







RODZAJE KUBATUR

















Zasady obmiaru:

 Wg. PN:

 Hk – wysokość
kondygnacji brutto,

 Pi – poziom osłony 
izolacji cieplnej,

 Pt – poziom terenu.



Zasady obmiaru:
 Wg. PN-ISO:

 a) z posadzką wykonaną na 
płycie betonowej,

 b) z podłogą na legarach.
 Bl – belka stropowa,
 Hb – wysokość kondygnacji 

brutto,
 Hn – wysokość kondygnacji 

netto,
 Lp – legar podłogowy,
 Pd – podłoga,
 Pf – posadzka,
 Pk – płyta konstrukcyjna 

podłogi,
 Ps – posadzka,
 St – strop.


