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Piła, dnia 31 grudnia 2016 r.
Dotyczy: zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, oznakowanych
znakiem budowlanym

Szanowni Państwo!
Od 1 stycznia 2017 r. ulegają zmianie zasady wprowadzania do obrotu i udostępniania na rynku krajowym
wyrobów budowlanych, oznakowanych znakiem budowlanym. Natomiast wprowadzanie do obrotu i udostępnianie na
rynku krajowym pozostałych kategorii wyrobów budowlanych (ze znakiem CE i bez żadnego znaku) a także dopuszczanie
wyrobów budowlanych do jednostkowego stosowania nie ulega żadnym zmianom.
Dla wyrobów instalacyjnych z tworzyw sztucznych nie zostały wydane normy zharmonizowane ani nie wydano
europejskich ocen technicznych i stąd podlegają one, oraz będą podlegać, po 1 stycznia 2017 r., oznakowaniu znakiem
budowlanym. Nowelizacja Ustawy o wyrobach budowlanych wprowadza istotne regulacje na okres przejściowy:
- wyroby budowlane wprowadzone do obrotu ze znakiem budowlanym przed 1 stycznia 2017 r. mogą być
udostępniane na rynku krajowym po tym dniu;
- dla wyrobów ze znakiem budowlanym producent może sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych
na podstawie dotychczas obowiązującej deklaracji zgodności wydanej przed 1 stycznia 2017 r.
- aprobaty techniczne wydane przed 1 stycznia 2017 r. mogą być wykorzystywane jako krajowe oceny techniczne
do końca okresu ważności tych aprobat.
Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY i BUDOWNICTWA (Poz. 1966)
z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, § 15. Producent wyrobu budowlanego, który sporządził krajową deklarację
właściwości użytkowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach
budowlanych, ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie
oceny zgodności (Dz. U. poz. 1165), może stosować, do dnia 30 czerwca 2017 r., sposób znakowania wyrobu
budowlanego znakiem budowlanym oraz zakres informacji towarzyszących temu wyrobowi zgodnie z przepisami
obowiązującymi do dnia 31 grudnia 2016 r.
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