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W nawiazaniu do pisma z dnia 25.05.2010 r. Zaktad Aprobat Technicznych ITS uprzejmie
informuje, ze zasady wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych po 1 maja 2004 r. okresla ustawa
o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz. U. Nr 92/2004, poz. 881) i rozporzadzenia
wykonawcze do tej ustawy.
Informujemy, ze zgodnie z art. 9, ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych aprobaty techniczne
moga, bye udzielane dla wyrobow budowlanych obje^ych mandatami udzielonymi przez Komisj?
Europejska. na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych lub wytycznych do Europejskich
Aprobat Technicznych, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobow
budowlanych, ktorych wtasciwosci uzytkowe, odnosza_ce si§ do wymagan podstawowych, roznia^ si§
istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie wyrobu. Wykaz mandatow zamieszczony jest w
obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. - Monitor Polski Nr 32/2004, poz. 571.
W naszej opinii wyroby do wykonywania gabionow nie sa_ obj^te mandatami. W zwia^zku z tym
Aprobaty Techniczne dla takich wyrobow, zgodnie z przepisami obowiazuja_cymi w dniu dzisiejszym, nie
sa. wymagane. Wyroby takie powinny bye wprowadzane do obrotu zgodnie z zasadami okreSlonymi w
ustawie z dnia 12 grudnia 2003 r. o og6lnym bezpieczeristwie produktow (Dz.U. nr 229/2003, poz.
2275).
Informujemy, ze dia wyrobow do wykonywania gabionow moze bye udzielona Europejska
Aprobata Techniczna zgodnie z art. 9.2 dyrektywy 89/106/EWG. W sprawie szczegotowych informacji
na temat uzyskania europejskiej aprobaty technicznej prosimy kontaktowac sie z Pania, mgr inz. Anna,
Panek, tel. 0-22-57-96-245.
Dla wyrobow nieobj^tych mandatami moze bye tez udzielona dobrowolna Rekomendacja
Techniczna ITB, ktora b^dzie stanowic specyfikacj? techniczna,, pozwalaja^ca, na dokonanie oceny
zgodnosci i wydanie przez Producenta swiadectwa technicznego, potwierdzaja^cego zgodnosc wyrobow
ze specyfikacja, techniczna,. 6wiadectwo techniczne moze bye przedstawiane nabywcom i
wykonawcom.
Formularze wnioskow o wydanie Europejskiej Aprobaty Technicznej i Rekomendacji
Technicznej ITB sa_dost§pne w Internecie na stronie www.itb.pl.
Jednoczesnie informujemy, ze Instytut Techniki Budowlanej nie jest jednostka, upowazniona^ do
orzekania, interpretacji, wyjasniania przepisow zwia^zanych z wprowadzaniem wyrobow do obrotu.
Zgodnie z art. 38, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. Nr
166/2002, poz. 1360) organem sprawuja^cym nadzor nad wyrobami wprowadzanymi do obrotu jest
Prezes Urz^du Ochrony Konkurencji i Konsumentbw zwany organem nadzoru. Organ nadzoru
wykonuje swoje zadania przy pomocy organ6w wyspecjalizowanych, do ktorych wtasciwosci nalezy
kontrola wyrobow wprowadzanych do obrotu.
Zgodnie z ustawa_ o wyrobach budowlanych organami wtasciwymi w sprawach wyrobow
budowlanych wprowadzanych do obrotu, w zakresie uregulowanym w tej ustawie, oraz organami
wyspecjalizowanymi, w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci, saj
1) wojewodzki inspektor nadzoru budowlanego,
2) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
Niniejsze pismo nie stanowi oficjalnej wyktadni prawa i nie jest wiaza^ce dla organow
administracji orzekaja_cych w sprawach indywidualnych.
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