Szanowni Państwo,
Firma WOOD-TECH s.c. z siedzibą w Warszawie informuje, że w myśl obecnych przepisów
regulujących dopuszczenie wyrobów budowlanych do obrotu między innymi następujące
produkty: podkłady gruntujące, kleje do wykładzin, kleje do parkietów, maty pod parkiet, lakiery
i oleje do parkietów, nie podlegają regulacjom ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004
(Dz.U. nr 92/2004, poz. 881) oraz rozporządzeniem wykonawczym do tej ustawy (Rozporządzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz.
2041) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów
oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie
zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz.
2011). Na podstawie informacji podanej przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego cytujemy:
„Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy o wyrobach budowlanych poprzez pojęcie wyrobu budowlanego
należy rozumieć rzecz ruchomą, bez względu na stopień jej przetworzenia, przeznaczoną do obrotu,
wytworzoną w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzaną do
obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową i mającą wpływ na spełnienie wymagań podstawowych,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003
r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami ustawy o wyrobach budowlanych, określenia tego, czy dany wyrób
jest uznany za budowlany i tym samym wymaga oznakowania, trzeba szukać w odpowiednim
wykazie, a konkretnie - w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie
wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem
przedmiotowym tych mandatów (M.P. Nr 32, poz. 571) wydanym na podstawie art. 7 ust. 3 pkt 1
ww. ustawy. Powyższe oznacza, że rygorom ww. ustawy podlegają wyłącznie wyroby budowlane,
które określone zostały w przedmiotowym obwieszczeniu. (DPR)”
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W świetle w/w informacji produkty: podkłady gruntujące, kleje do wykładzin, kleje do
parkietów, lakiery i oleje do parkietów, nie znajdują się w wykazie wyrobów objętych mandatami
udzielonymi przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
lub wytycznych do Europejskich Aprobat Technicznych (obwieszczenie Ministra Infrastruktury
z dnia 5 lipca 2004 r. – Monitor Polski nr 32/2004, poz.571.). Jednocześnie informujemy, że w
myśl informacji uzyskanej z GUNB nie można wystawiać krajowej deklaracji zgodności do aprobaty
technicznej, która straciła ważność. Dodatkowe informacje można również znaleźć na stronach
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego:
1. Obowiązujące akty prawne
http://www.gunb.gov.pl/akty/obowiaz/obowiaz.html
2. Zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
http://www.gunb.gov.pl/dzia%B3a/wyroby/faq/faq1.html
Z poważaniem,
Oskar Mika
kom. 0048 791 676 163
e-mail: omika@wood-tech.pl
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