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Streszczenie

W ostatnich latach, z uwagi na niejednoznaczność obowiązujących przepisów,
obliczanie powierzchni użytkowej budynków jest kłopotliwe i stwarza wiele nieporozumień
w przypadku dokonywania inwentaryzacji budowlanych. Niniejszy artykuł wyjaśnia aktualnie
obowiązujące zasady obliczania powierzchni dla budynków nowo budowanych oraz w
przypadku nadbudowy, rozbudowy, przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynków
oddanych już wcześniej do użytkowania. Jesteśmy obligowani ustawowo do korzystania z
normy PN-ISO 9836:1997 jedynie w zakresie obliczania powierzchni budynków
jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych. W pozostałych przypadkach mamy dowolność
stosowania obu norm, ponieważ brak jest szczegółowych przepisów prawnych regulujących
ich używanie. 

Słowa kluczowe: obliczanie powierzchni, norma, różnice w obliczaniu, powierzchnia 
użytkowa

Summary

In recent years, due to the ambiguity of the legislation, calculation of usable area is 
troublesome and creates a lot of confusion in the case of making an inventory of the 
construction. This article explains the valid rules for calculating the surface of the newly 
constructed buildings, and in the case of the superstructure, the expansion, redevelopment and
change of use of buildings completed earlier to use. By statute we are obliging to use the 
standard ISO 9836: 1997 only in the calculation of the surface of single-family houses and 
apartments. In other cases, we have the freedom of the two standards, because there are no 
detailed footnotes laws governing their use.
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1. Wstęp

W artykule zostaną porównane dwie aktualnie obowiązujące w Polsce normy
dotyczące obliczania powierzchni i kubatury budynków. W niniejszym artykule zobrazowano
problematyczność wynikającą z możliwości stosowania dwóch różnych metod obliczania
powierzchni użytkowej lokalu usługowego według:

[1] „PN-70/B-02365 – Powierzchnie budynków – Podział, określenia i zasady obmiaru” oraz
[2] „PN-ISO9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie – Określenie i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”. 

2. Zestawienie aktów prawnych regulujących metody obliczania powierzchni w
Polsce na przestrzeni lat

W latach 1970-2012 wprowadzane były kolejno następujące regulacje dotyczące obliczania
powierzchni w budynkach:

 Od 1 stycznia 1971 r. obowiązywała norma PN-70/B-02365 – Powierzchnie budynków –
Podział, określenia i zasady obmiaru [1], ustanowiona przez PKN w dniu 30.06.1970 r.

 Obligatoryjność stosowania polskich norm zniosła Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o
normalizacji (Dz.U. Nr 55, poz. 251 z późn. zm.), natomiast przyznała właściwym
ministrom prawo ogłaszania w drodze rozporządzenia wykazów polskich norm
obowiązujących w całości lub w części w określonym dziale gospodarki narodowej.

 W dniu 08.08.1994 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z 21 czerwca 1994 r. w sprawie wprowadzania obowiązku stosowania
niektórych polskich norm z zakresu budownictwa, gospodarki przestrzennej i komunalnej
oraz geodezji i kartografii (Dz.U. Nr 84, poz. 387 z późn. zm.). W zamieszczonym
wykazie polskich norm do obowiązkowego stosowania znalazła się także norma PN-70/B-
02365 [1].

 Dnia 28 października 1997 r. uchwałą Nr 33/97 PKN ustanowił nową normę PN-ISO
9836:1997 – Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie
wskaźników powierzchniowych i kubaturowych [2], która zastąpiła normę PN-70/B-
02365 [2].

 Dnia 2 kwietnia 1999 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 4 marca 1999 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania
niektórych polskich norm (Dz.U. Nr 22, poz. 209), które zastąpiło rozporządzenie MGPiB
z 21 czerwca 1994 r. W zamieszczonym wykazie polskich norm do obowiązkowego
stosowania znalazła się norma PN-ISO 9836:1997 [2], natomiast zakres jej
obowiązywania został ograniczony do ustaleń z punktu 5.2.2, dotyczących wyłącznie



kubatury brutto budynków. Tym samym straciło ważność rozporządzenie z dnia
21.06.1994 r.

 Dnia 31 maja 2000 r. zostało wprowadzone rozporządzenie MSWiA zmieniające
rozporządzenie w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm
polskich (Dz.U. Nr 51, poz. 617) i tym samym utrzymało bez zmian zakres
obowiązywania PN-ISO 9836:1997 [2].

 Ustawa z 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 169, poz. 1386) zniosła
dotychczasowe uprawnienia ministrów do ustalania, w drodze rozporządzeń, wykazów
obowiązujących polskich norm. W związku z powyższym od dnia wejścia w życie tej
ustawy, czyli od 1 stycznia 2003 r., nie było obligatoryjne stosowanie ustaleń normy PN-
ISO 9836:1997 [2], mimo zachowania jej ważności.

 Z dniem 29 kwietnia 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 27.04.2012 r., poz. 462). Najważniejszą
zmianą merytoryczną w stosunku do obowiązującego dotychczas rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. jest jednoznaczne określenie zasad obliczania
powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych,
poprzez powołanie w przepisach Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 [2]. 
§ 11 ust. 2 pkt. 2) „[…] w stosunku do budynku mieszkalnego jednorodzinnego i lokali
mieszkalnych – zestawienie powierzchni użytkowych obliczanych według Polskiej Normy
(PN-ISO 9836: 1997), o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 9, z uwzględnieniem następujących
zasad: […] b) powierzchnię pomieszczeń lub ich części o wysokości w świetle równej
lub większej od 2,20 m należy zaliczać do obliczeń w 100%, o wysokości równej lub
większej od 1,40 m, lecz mniejszej od 2,20 m – w 50%, natomiast o wysokości mniejszej
od 1,40 m pomija się całkowicie […]”.

Przytaczając inne paragrafy rozporządzenia MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., należy
stwierdzić, że Polskiej Normy PN-ISO 9836:1997 musimy używać jedynie w zakresie
obliczania powierzchni budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych.

§ 8 ust. 2 pkt. 9) „[…] w przypadku budynków – powierzchnię zabudowy, o której mowa
w pkt 4, określanej zgodnie z zasadami zawartymi w  Polskiej Normie (PN-ISO 9836:1997)
dotyczącej określania i obliczania wskaźników powierzchniowych i kubaturowych
wymienionej w załączniku do rozporządzenia […]” oraz:

§ 14 „[…] Do wniosku o pozwolenie na budowę lub odrębnego wniosku o zatwierdzenie
projektu budowlanego, złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się
przepisy dotychczasowe […]”, jak i:

§ 15 „[…] Przepisu § 11 ust. 2 pkt 2, dotyczącego zasad obliczania powierzchni użytkowej,
nie stosuje się przy nadbudowie, rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania
budynków mieszkalnych jednorodzinnych i lokali mieszkalnych, jeżeli zasady te nie były



stosowane w tych budynkach i lokalach oddanych do użytkowania przed dniem wejścia
w życie rozporządzenia […]”.

Podsumowując powyższe, jesteśmy obligowani do korzystania z normy PN-ISO
9836:1997 jedynie w zakresie obliczania powierzchni budynków jednorodzinnych oraz lokali
mieszkalnych. W pozostałych przypadkach mamy dowolność stosowania obu norm. Tak
naprawdę to do osoby dokonującej pomiaru (inwentaryzacji) powierzchni należy wybór
sposobu obliczenia i mierzenia powierzchni lokalu. Dlatego w najbliższym czasie należy
dokonać nowelizacji ustawy, precyzując zasady dokonywania obmiarów i obliczania
powierzchni. Trzeba wybrać jedną metodę dokonywania pomiarów powierzchni, ponieważ
obecnie pojawiają się z tego powodu duże rozbieżności w ostatecznych wynikach.

3. Zobrazowanie problemu na podstawie przykładowej powierzchni użytkowej
lokalu

Tabela 1. Zestawienie porównawcze przy obliczaniu powierzchni użytkowej normami PN-70/B-02365 i PN-
ISO 9836:1997

Obliczanie powierzchni użytkowej obiema metodami

Lp. Przedmiot 
Sposób obmiaru wg

PN-70/B-02365 PN-ISO 9836:1997

1.
Obmiar pomieszczenia wykonuje się

na poziomie 
1,00 m nad podłogą na poziomie podłogi

2.
Obmiar pomieszczenia wykonuje się

w świetle ścian ograniczających

w stanie surowym, tzn. bez
tynków i okładzin
wykonywanych na

miejscu *)

w stanie całkowicie
wykończonym

3.
Wnęki w ścianach o powierzchni 

do 0,1 m2
nie dolicza się do

powierzchni pomieszczenia

nie dolicza się do
powierzchni

pomieszczenia

4.
Wnęki w ścianach o powierzchni

powyżej 0,1 m2
dolicza się do powierzchni

pomieszczenia

nie dolicza się do
powierzchni

pomieszczenia

5.
Przejścia w ścianach, drzwiach i

oknach (balkonowych)
nie dolicza się do

powierzchni pomieszczenia

nie dolicza się do
powierzchni

pomieszczenia

6.
Pilastry i inne występy ścienne o
powierzchni do 0,1 m2 włącznie

dolicza się do powierzchni
pomieszczenia

nie dolicza się do
powierzchni

pomieszczenia

7.
Pilastry i inne występy ścienne o

powierzchni powyżej 0,1 m2

potrąca się z powierzchni
pomieszczenia i dolicza do

powierzchni konstrukcji

potrąca się z powierzchni
pomieszczenia

8.
Dokładność pomiarów i obliczeń:

– pomiaru liniowego
– powierzchni

– do 0,01 m
– do 0,1 m2

– do 0,01 m
– do 0,1 m2

*) Przy obliczaniu powierzchni na podstawie dokonywanych pomiarów z natury budynków
oblicowanych należy uwzględnić korektę wymiarów przy założeniu grubości: okładziny zewnętrze – 5
cm; wyprawy zewnętrzne oraz okładziny wewnętrzne – 3 cm; wyprawy wewnętrzne – 2 cm.



Tabela 2. Zestawienie porównawcze przy obliczaniu powierzchni użytkowej normami PN-70/B-02365 i PN-
ISO 9836:1997

Obliczanie powierzchni użytkowej obiema metodami (porównanie)

Lp
.

Zalicza się do powierzchni
pomieszczenia 

Sposób obmiaru wg
PN-70/B-02365 PN-ISO 9836:1997

1.
Powierzchnia o jednakowej

wysokości
w 100% w 100%

2.
Część pomieszczenia o wysokości

wyższej od poziomu danej
kondygnacji

nie wyodrębnia się 
z powierzchni całego

pomieszczenia

wyodrębnia się i liczy
oddzielnie powierzchnię

obydwu części pomieszczenia

3.
Powierzchnia pomieszczenia ze

skośnym sufitem

– o wysokości powyżej
2,20 m liczy się w 100%,
– o wysokości od 1,40 m

do 2,20 m liczy się w 50% 
– poniżej 1,40 m nie wlicza

się do powierzchni
pomieszczenia

liczy się w całości, zgodnie z
powierzchnią podłogi, jednak
dzieli się ją na dwie części: 

– część o wysokości 1,90 m i
więcej liczy się w całości, 

– część o wysokości poniżej
1,90 m zalicza się do

powierzchni pomocniczej 

4.

Powierzchnie zewnętrzne
niezamknięte ze wszystkich stron,
dostępne z danego pomieszczenia

(balkony, loggie, tarasy itp.)

nie wlicza się do
powierzchni pomieszczenia
(ani mieszkania lub lokalu

użytkowego)

dolicza się do powierzchni
pomieszczenia (mieszkania,

lokalu użytkowego), 
wykazując oddzielnie: 

– powierzchnie nienakryte
(balkony, tarasy)

– powierzchnie nakryte (loggie)

Poniżej przedstawiono przykład pomiaru powierzchni użytkowej lokalu wykonanej
omawianymi metodami według: PN-70/B-02365 oraz PN-ISO9836:1997

W poniższych pomiarach nie uwzględniono powierzchni balkonu. 



Obmiaru dokonano bez uwzględnienia powierzchni balkonu.

Powierzchnia użytkowa według normy PN-70/B-02365:   49,6 m  2

Powierzchnia użytkowa według normy PN-ISO9836:1997:   48,0 m  2

Rozbieżność powstała w pomiarach powierzchni obiema metodami to 1,6 m2, co daje
3,3 % różnicy. W przypadku obliczania powierzchni według normy PN-70/B-02365
otrzymujemy większą wartość, ponieważ powierzchnię użytkową liczymy w świetle
konstrukcji, natomiast według PN-ISO9836:1997 w świetle całkowicie wykończonej
powierzchni ściany. Dlatego w przypadku PN-70/B-02365 otrzymujemy większy metraż z
uwagi na dłuższe i szersze pomieszczenie o około 5 cm na każdej ścianie. Przy dużej liczbie
wydzielonych pomieszczeń w jednym lokalu użytkowym znacznie zwiększa się łączna
powierzchnia użytkowa. 

4. Problemy wynikające z braku precyzyjnych przepisów prawnych odnośnie do
obliczania powierzchni (zwłaszcza w starym budownictwie)



Z tego powodu pojawiają się problemy w przypadku wynajmu lokali użytkowych przy
wyliczaniu opłat czynszowych. Aby bardziej zobrazować problem, przytoczę przykład
wynajmu lokalu użytkowego w Warszawie. Średnia cena najmu lokalu w Warszawie wynosi
około 100 zł/m2 na miesiąc. Przyjmijmy powierzchnię użytkową lokalu usługowego
obliczoną przy użyciu wytycznych z normy PN-ISO9836:1997 wynoszącą 200 m2, co daje:

200 m2 x 100 zł/m2 = 20 000 zł czynszu na miesiąc, rocznie 240     000 zł

Biorąc pod uwagę dokonane powyżej wyliczenia, różnica pomiędzy obliczoną
powierzchnią według normy PN-ISO9836:1997 a PN-70/B-02365 to 3,3 %.

200 m2 x 3,3 % = 206,6 m2

206,6 m2 x 100 zł/m2 = 20 660 zł czynszu na miesiąc  �   rocznie 247 920 zł

Widzimy teraz wyraźnie, że dobrowolność stosowania obu norm wpływa na problemy
z wysokością pobieranych lub dokonywanych opłat. Na powyżej przedstawionym przykładzie
różnica w wysokości rocznej opłaty za lokal użytkowy wynosi około 8     000 zł. Przy
wynajmowaniu lokalu przez okres np. 10 lat generuje to różnicę w wysokości około 80     000
zł.

5. Podsumowanie

Obligowani jesteśmy do korzystania z normy PN-ISO 9836:1997 jedynie w zakresie
obliczania powierzchni budynków jednorodzinnych oraz lokali mieszkalnych (uwzględniając
przypisy z rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 27.04.2012 r., poz. 462). Natomiast w pozostałych przypadkach mamy dowolność
stosowania obu norm, ponieważ brak jest szczegółowych przypisów prawnych odnośnie do
stosowania konkretnej normy. Dlatego należy w najbliższym czasie dokonać nowelizacji
ustawy, precyzując zasady dokonywania obmiarów i obliczania powierzchni użytkowej.
Przytoczone w niniejszym artykule przykłady jasno obrazują problematyczność, z jaką
aktualnie mamy do czynienia przy dokonywaniu chociażby inwentaryzacji powierzchni
lokali. 
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