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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 maja 2015 r. 

 

o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy – Prawo budowlane 

(druk nr 902) 

 

U S T A W A    z dnia 16 kwietnia 2004 r. o WYROBACH BUDOWLANYCH (Dz. U. z 

2014 r. poz. 883) 

Art. 2. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób budowlany, o którym mowa w 

art. 2 pkt 1 rozporządzenia Nr 305/2011; 

[2)   aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 

spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób budowlany 

jest stosowany; 

3)   europejskiej aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 

przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależnioną od 

spełnienia wymagań podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest 

stosowany, wydaną zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej; 

4)   krajowej deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z 

Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;] 

[5)   znaku budowlanym - należy przez to rozumieć zastrzeżony znak wskazujący zapewnienie 

odpowiedniego stopnia zaufania, to znaczy, że dany wyrób budowlany jest zgodny z 

Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną;] 

<5) znaku budowlanym – należy przez to rozumieć znak wskazujący, że wyrób 

budowlany oznaczony tym znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i 

stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych;> 

6)   producencie - należy przez to rozumieć także upoważnionego przedstawiciela producenta; 

7)   sprzedawcy - należy przez to rozumieć dystrybutora, o którym mowa w art. 2 pkt 20 

rozporządzenia Nr 305/2011; 
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8)   właściwym organie - należy przez to rozumieć organy nadzoru budowlanego, stosownie 

do ich właściwości, określonej w art. 11, 13 i 14; 

9)   kontrolowanym - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 2 

lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. 

zm.), u którego prowadzi się kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu; 

[10)  wprowadzeniu do obrotu - należy przez to rozumieć wprowadzenie do obrotu, o którym 

mowa w art. 2 pkt 17 rozporządzenia Nr 305/2011, i udostępnienie na rynku, o którym 

mowa w art. 2 pkt 16 rozporządzenia Nr 305/2011, w odniesieniu do rynku krajowego.] 

<10) wprowadzeniu do obrotu – należy przez to rozumieć wprowadzenie do obrotu, o 

którym mowa w art. 2 pkt 17 rozporządzenia Nr 305/2011;> 

<11) wycofaniu z obrotu – należy przez to rozumieć wycofanie z obrotu, o którym mowa 

w art. 2 pkt 23 rozporządzenia Nr 305/2011; 

12) udostępnianiu na rynku krajowym – należy przez to rozumieć każde dostarczanie 

wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku krajowym w 

ramach działalności handlowej, odpłatnie lub nieodpłatnie; 

13) zasadniczych charakterystykach – należy przez to rozumieć zasadnicze 

charakterystyki, o których mowa w art. 2 pkt 4 rozporządzenia Nr 305/2011; 

14) właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego – należy przez to rozumieć 

właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, o których mowa w art. 2 pkt 5 

rozporządzenia Nr 305/2011; 

15) krajowej ocenie technicznej – należy przez to rozumieć udokumentowaną, 

pozytywną ocenę właściwości użytkowych tych zasadniczych charakterystyk wyrobu 

budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem mają wpływ na 

spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), 

przez obiekty budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

16) zamierzonym zastosowaniu – należy przez to rozumieć zamierzone zastosowanie, o 

którym mowa w art. 2 pkt 14 rozporządzenia Nr 305/2011, albo zamierzone 

zastosowanie wyrobu budowlanego określone w Polskiej Normie wyrobu lub 

krajowej ocenie technicznej.> 
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[Art. 3. 

1. Organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

sprawach wyrobów budowlanych jest Rada Wyrobów Budowlanych, zwana dalej "Radą". 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego powołuje i odwołuje członków Rady spośród osób 

rekomendowanych przez organizacje producentów branży budowlanej oraz organizacje 

konsumenckie. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może powoływać do Rady i 

odwoływać z niej również inne osoby dysponujące szczególną wiedzą techniczną, 

ekonomiczną lub prawną w sprawach wyrobów budowlanych. 

3. Rada uchwala regulamin określający organizację i tryb jej działania. 

4. Członkom Rady nie przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach i posiedzeniach Rady, 

a także zwrot kosztów przejazdu i noclegów.] 

<Art. 3. 

1. Organem opiniodawczo-doradczym Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w 

sprawach wyrobów budowlanych jest Rada Wyrobów Budowlanych. 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego: 

1) powołuje i odwołuje członków Rady Wyrobów Budowlanych spośród osób: 

a) rekomendowanych przez izby samorządów zawodowych architektów i 

inżynierów budownictwa, organizacje zrzeszające producentów wyrobów 

budowlanych oraz osób wskazanych przez jednostki oceny technicznej lub 

b)  dysponujących szczególną wiedzą techniczną, ekonomiczną lub prawną w 

sprawach wyrobów budowlanych;  

2) powołuje przewodniczącego Rady Wyrobów Budowlanych spośród jej członków; 

3) nadaje regulamin określający organizację i tryb działania Rady Wyrobów 

Budowlanych; 

4) przekazuje ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, lokalnego planowania 

i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa roczne sprawozdanie z 

działalności Rady Wyrobów Budowlanych. 

3. W posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych bierze udział przedstawiciel 

ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. 
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4. Członkom Rady Wyrobów Budowlanych nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu 

udziału w pracach i w posiedzeniach Rady Wyrobów Budowlanych oraz zwrot 

kosztów przejazdu i noclegów.> 

[Rozdział 2 

Wprowadzenie do obrotu wyrobów budowlanych] 

<Wprowadzenie do obrotu lub udostępnianie na rynku krajowym wyrobów 

budowlanych > 

[Art. 4. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 

użytkowym i przeznaczeniu, to jest ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo 

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w 

sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. 

Art. 5. 

1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 

europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu wyłącznie zgodnie z 

rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 

r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do 

warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylające rozporządzenie EWG nr 

339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30). 

2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 

koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego 

nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu, jeżeli 

został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy. 

3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 

technicznych, może być udostępniony na rynku krajowym, jeżeli został legalnie 

wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a jego właściwości użytkowe umożliwiają 

spełnienie wymagań podstawowych przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane 

w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami 
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wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnionym na rynku krajowym 

przekazuje się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z 

przepisami państwa, w którym wyrób został wprowadzony do obrotu, instrukcje 

stosowania i obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

jakie wyrób ten stwarza podczas stosowania i użytkowania.] 

<Art. 4. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku 

krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w 

zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu 

co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, 

spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Art. 5. 

1. Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego 

europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na 

rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór 

oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie 

akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów 

do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 

13.08.2008, str. 30). 

 2. Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 

koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla 

którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do 

obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem 

budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy. 

 3. Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych 

specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 

305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie 

wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w 

państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
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stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego 

właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty 

budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach techniczno-

budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wraz z wyrobem 

budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego 

właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym 

wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 

obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten 

wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.> 

[Art. 7. 

1. Przy dokonywaniu oceny zgodności, o której mowa w art. 8 ust. 1, można stosować 

następujące metody: 

1)   wstępne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez 

producenta lub akredytowaną jednostkę; 

2)   badanie próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta 

lub akredytowaną jednostkę, zgodnie z ustalonym planem badań; 

3)   badanie sondażowe próbek pobranych w zakładzie produkcyjnym, w obrocie 

handlowym lub na budowie, prowadzone przez producenta lub akredytowaną 

jednostkę; 

4)   badanie przez producenta lub akredytowaną jednostkę próbek z partii przygotowanej 

do wysłania albo dostarczonej odbiorcy; 

5)   wewnętrzną (zakładową) kontrolę produkcji; 

6)   wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i zakładowej kontroli produkcji przez 

akredytowaną jednostkę; 

7)   dozorowanie, ocenę i akceptację zakładowej kontroli produkcji przez akredytowaną 

jednostkę. 

2. (uchylony). 

3. (uchylony).] 

Art. 8. 

[1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne jeżeli 

producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony 

przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 
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krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena 

zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 

przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 

podstawowych.] 

<1. Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla 

którego producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową 

deklarację właściwości użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej „krajową 

deklaracją”. Właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, zadeklarowane w 

krajowej deklaracji zgodnie z właściwą przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub 

krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych zasadniczych charakterystyk, 

które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane, 

zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o właściwościach 

użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk 

tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej deklaracji.> 

<1a. Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie 

budowlanym producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z 

deklarowanymi właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w niniejszej 

ustawie oraz w przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu.> 

2. Wyrób budowlany wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod 

sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany 

dalej "regionalnym wyrobem budowlanym", może być oznakowany znakiem 

budowlanym, na wyłączną odpowiedzialność producenta. 

3. O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym, orzeka, w 

drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy wojewódzki inspektor nadzoru 

budowlanego. 

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest dopuszczalne 

wyłącznie po uzyskaniu decyzji, o której mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez producenta, 

na jego wyłączną odpowiedzialność, oświadczenia, że wyrób budowlany został 

wytworzony w sposób, o którym mowa w ust. 2, i nadaje się do stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem. 

[5. Producent jest obowiązany do przechowywania krajowej deklaracji zgodności i innych 

dokumentów związanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego, o którym 

mowa w art. 5 ust. 2.] 
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<5a. Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub 

elektronicznej odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym. 

5b. Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub 

informacje o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa 

odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, 

udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i 

utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 

1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i 

rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 

i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. 

UE L 396 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 

REACH”. 

5c. Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej 

deklaracji stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych wyrobu budowlanego określone w przepisach wydanych na podstawie 

ust. 6.> 

[6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposoby: 

1)   deklarowania zgodności wyrobów budowlanych; 

2)   znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym.] 

<6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) sposób deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 

krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobów 

budowlanych, biorąc pod uwagę Załącznik V do rozporządzenia Nr 305/2011 

oraz art. 36 i art. 37 tego rozporządzenia; 

2) grupy wyrobów budowlanych objętych obowiązkiem sporządzania krajowej 

deklaracji oraz właściwe dla tych grup krajowe systemy oceny i weryfikacji 

stałości właściwości użytkowych wyrobów budowlanych, biorąc pod uwagę 

Tabelę 1 Załącznika IV do rozporządzenia Nr 305/2011 oraz inne wyroby 

budowlane o szczególnym znaczeniu dla spełniania podstawowych wymagań 
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przez obiekty budowlane, a także wpływ wyrobu budowlanego lub grupy 

wyrobów budowlanych na spełnienie podstawowych wymagań przez obiekt 

budowlany, w którym te wyroby są stosowane, oraz ustalenia Komisji 

Europejskiej dotyczące systemów oceny i weryfikacji stałości właściwości 

użytkowych dla poszczególnych grup wyrobów budowlanych i ich zastosowań; 

3) wzór i treść krajowej deklaracji oraz sposób jej dostarczania lub udostępniania 

odbiorcy, biorąc pod uwagę zawartość deklaracji właściwości użytkowych oraz 

zasady jej dostarczania określone w art. 6 oraz w art. 7 rozporządzenia Nr 

305/2011; 

4) sposób znakowania wyrobów budowlanych znakiem budowlanym oraz zakres 

informacji towarzyszących temu znakowi, biorąc pod uwagę zasady i warunki 

umieszczania oznakowania CE określone w rozporządzeniu Nr 305/2011.> 

[7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, określa się w szczególności: 

1)   tryb deklarowania zgodności oraz wymagane systemy oceny zgodności dla 

poszczególnych grup wyrobów, mając na uwadze metody, o których mowa w art. 7 ust. 

1; 

2)   zawartość i wzór krajowej deklaracji zgodności; 

3)   zakres informacji dołączanej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem 

budowlanym.] 

[Art. 9. 

1. Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono 

Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, 

odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w 

Polskiej Normie wyrobu, objętego: 

1)   mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm 

zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych; 

2)   wykazem, o którym mowa w ust. 7. 

2. Aprobaty technicznej udziela się odpłatnie, na koszt wnioskodawcy, na czas określony dla 

wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu 

budowlanego, którego właściwości użytkowe, odnoszące się do wymagań podstawowych, 

różnią się od właściwości określonych w Polskiej Normie wyrobu. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do zmiany lub przedłużenia ważności aprobaty 

technicznej. 
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4. Aprobata techniczna jest udzielana na podstawie oceny właściwości użytkowych i 

przewidywanej trwałości należycie zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, 

potwierdzonych, w zależności od potrzeb, badaniami, obliczeniami, oględzinami, opiniami 

ekspertów i innymi dokumentami, z zastosowaniem przepisów szczególnych, w tym 

techniczno-budowlanych i Polskich Norm wyrobów. 

5. Jednostki organizacyjne udzielające aprobat technicznych są obowiązane przekazywać 

bezzwłocznie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego informację o udzielonej 

aprobacie, która powinna zawierać: 

1)   numer aprobaty technicznej; 

2)   nazwę wyrobu budowlanego; 

3)   określenie wnioskodawcy; 

4)   określenie rodzaju wyrobu budowlanego, jego typu i przeznaczenie; 

5)   wskazanie okresu ważności aprobaty technicznej. 

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób udzielania, zmiany i uchylania aprobat technicznych; 

2)   jednostki organizacyjne upoważnione do ich wydawania; 

3)   wysokość odpłatności z tytułu weryfikacji wniosku o udzielenie aprobaty technicznej; 

4)   sposób ustalania odpłatności za przeprowadzone czynności związane z udzielaniem, 

zmianą lub przedłużeniem ważności aprobaty technicznej. 

7. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz 

wyrobów budowlanych, nieobjętych mandatami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla 

których możliwe jest ustanowienie aprobaty technicznej, na wniosek jednostki 

organizacyjnej upoważnionej do wydawania aprobat technicznych. 

8. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, należy uwzględnić, że postępowanie 

aprobacyjne powinno być prowadzone w sposób najmniej uciążliwy dla wnioskodawców i 

zapewnić podejmowanie bezstronnych rozstrzygnięć, a ustalone opłaty za przeprowadzone 

czynności związane z udzielaniem, zmianą lub przedłużeniem ważności aprobaty 

technicznej powinny odpowiadać rzeczywistym kosztom tych czynności.] 

<Art. 9.  

1. Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego: 
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1) nieobjętego zakresem przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu, albo 

2) jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu 

budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej Normie wyrobu nie jest 

właściwa, albo 

3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody oceny w odniesieniu do co 

najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego. 

2. Krajowe oceny techniczne są wydawane, zmieniane, przedłużane i uchylane na 

wniosek producenta przez: 

1) jednostki oceny technicznej, o których mowa w art. 6b ust. 1, zgodnie z zakresem 

ich właściwości albo 

2) wyznaczone przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego 

planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa instytuty 

badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach 

badawczych, zwane dalej „krajowymi jednostkami oceny technicznej”. 

3. Krajową ocenę techniczną wydaje się na okres 5 lat. Okres ten może być przedłużany 

na kolejne okresy nie dłuższe niż 5 lat. Krajowa ocena techniczna obowiązuje od 

dnia jej wydania. 

4. Wydanie krajowej oceny technicznej, jej zmiana lub przedłużenie terminu ważności 

następuje na koszt wnioskodawcy. Odpłatność za te czynności określa się na 

podstawie iloczynu stawki godzinowej i liczby godzin pracy wykonanej w ramach 

tych czynności. Wysokość stawki godzinowej nie może być wyższa niż 120 zł. 

5. Krajową ocenę techniczną wydaje się, zmienia i przedłuża po przeprowadzeniu 

postępowania w sprawie wydania krajowej oceny technicznej na podstawie oceny 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i przewidywanej trwałości 

zidentyfikowanego wyrobu budowlanego, potwierdzonych, w zależności od potrzeb, 

badaniami i obliczeniami z uwzględnieniem zharmonizowanych metod badań i 

obliczeń, oględzinami, opiniami ekspertów lub innymi dokumentami, uwzględniając 

w tej ocenie mające zastosowanie przepisy, w tym przepisy techniczno-budowlane, 

oraz zasady wiedzy technicznej. 

6. Postępowanie, o którym mowa w ust. 5, obejmuje w szczególności: 

1) przeprowadzenie analizy ryzyka przez określenie możliwych zagrożeń i korzyści 

związanych ze stosowaniem ocenianego wyrobu budowlanego przy wykonywaniu 

robót budowlanych; 
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2) ustalenie, na podstawie analizy ryzyka, kryteriów technicznych do oceny 

właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych 

charakterystyk wynikających z przepisów techniczno-budowlanych i zasad 

wiedzy technicznej; 

3) określenie metod oceny wyrobu budowlanego przez zaprojektowanie i walidację 

odpowiednich metod badań i obliczeń do oceny właściwości użytkowych 

odnoszących się do zasadniczych charakterystyk, z uwzględnieniem aktualnego 

stanu wiedzy technicznej; 

4) określenie, na podstawie analizy i oceny procesu produkcyjnego wyrobu 

budowlanego, wymagań w odniesieniu do zakładowej kontroli produkcji w celu 

zapewnienia stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w procesie 

produkcyjnym tego wyrobu. 

7. Krajową ocenę techniczną uchyla jednostka, która ją wydała, z własnej inicjatywy 

albo na wniosek Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, po przeprowadzeniu 

postępowania wyjaśniającego z udziałem wnioskodawcy, w przypadku 

niepotwierdzenia w trakcie stosowania wyrobu budowlanego pozytywnej oceny jego 

właściwości użytkowych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk, określonych 

w wydanej krajowej ocenie technicznej lub dokonania zmiany przepisów w tym 

zakresie. 

8. Jednostki, o których mowa w ust. 2, prowadzą wykaz wydanych i wykaz uchylonych 

krajowych ocen technicznych oraz przekazują niezwłocznie Głównemu Inspektorowi 

Nadzoru Budowlanego informację o wydanej oraz uchylonej krajowej ocenie 

technicznej, która zawiera: 

1) numer krajowej oceny technicznej; 

2) nazwę wyrobu budowlanego; 

3) określenie wnioskodawcy; 

4) określenie rodzaju wyrobu budowlanego, jego typu i zamierzonego zastosowania; 

5) wskazanie okresu ważności krajowej oceny technicznej lub datę jej uchylenia. 

9. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1) wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej; 

2) tryb wydawania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności krajowej oceny 

technicznej; 
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3) zawartość krajowej oceny technicznej; 

4) sposób ustalania liczby godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub 

przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej; 

5) sposób prowadzenia wykazu wydanych i wykazu uchylonych krajowych ocen 

technicznych oraz zakres umieszczonych w nich danych. 

10. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 9, zapewnia się, aby: 

1) wzór wniosku o wydanie krajowej oceny technicznej zawierał w szczególności 

określenie i adres wnioskodawcy oraz miejsce produkcji wyrobu budowlanego, 

nazwę techniczną i nazwę handlową, opis techniczny wyrobu budowlanego, 

określenie zamierzonego zastosowania lub zastosowań wyrobu budowlanego, 

dane dotyczące właściwości użytkowych wyrobu budowlanego; 

2) zawartość krajowej oceny technicznej zapewniała podstawę do określenia przez 

producenta właściwości użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do 

zasadniczych charakterystyk; 

3) sposób ustalania liczby godzin pracy niezbędnych do wydania, zmiany lub 

przedłużenia terminu ważności krajowej oceny technicznej odnosił się do 

rzeczywistej liczby godzin pracy potrzebnych do wykonania tych czynności; 

4) postępowanie w sprawie wydania, zmiany lub przedłużenia terminu ważności 

krajowej oceny technicznej prowadzone było w sposób możliwie najmniej 

uciążliwy dla wnioskodawcy oraz uwzględniało innowacyjność wyrobu 

budowlanego objętego krajową oceną techniczną, podstawy naukowe i wiedzę 

praktyczną związaną z oceną właściwości użytkowych wyrobu budowlanego; 

5) prowadzone wykazy zapewniały jednolitą informację o wydanych i uchylonych 

krajowych ocenach technicznych. 

11. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia wydawania krajowych ocen technicznych dla wyrobów 

budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 6, 

wyznacza, w drodze decyzji, krajowe jednostki oceny technicznej, upoważnione do 

wydawania krajowych ocen technicznych, oraz monitoruje działania i kompetencje 

jednostek, o których mowa w ust. 2. 

12. Decyzję, o której mowa w ust. 11, wydaje się na wniosek instytutu badawczego, jeżeli 

spełnia wymagania dotyczące jednostek do spraw oceny technicznej określone w 
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Tabeli 2 Załącznika IV do rozporządzenia Nr 305/2011. Ponadto, instytut badawczy 

powinien wykazać się znajomością Polskich Norm wyrobów w zakresie 

wnioskowanej właściwości oraz metod badań i obliczeń dla wyrobów budowlanych. 

13. Wniosek, o którym mowa w ust. 12, zawiera: 

1) oznaczenie instytutu badawczego składającego wniosek, jego siedzibę i adres; 

2) określenie zakresu przedmiotowego wniosku przez wskazanie wyrobów 

budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 6. 

14. Do wniosku, o którym mowa w ust. 12, dołącza się oświadczenie o spełnieniu 

wymagań określonych dla krajowej jednostki oceny technicznej oraz dokumenty 

potwierdzające spełnienie tych wymagań. 

15. Decyzja, o której mowa w ust. 11, zawiera w szczególności: 

1) oznaczenie krajowej jednostki oceny technicznej, jej siedzibę i adres; 

2) określenie zakresu właściwości przez wskazanie wyrobów budowlanych 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 6. 

16. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w drodze decyzji, ogranicza 

zakres właściwości krajowej jednostki oceny technicznej albo uchyla decyzję, o 

której mowa w ust. 11, w przypadku stwierdzenia, że jednostka przestała spełniać w 

części albo w całości wymagania niezbędne do uzyskania upoważnienia do 

wydawania krajowych ocen technicznych. 

17. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa prowadzi wykaz jednostek, o 

których mowa w ust. 2, oraz zamieszcza go w Biuletynie Informacji Publicznej.> 

 

<Rozdział 2a 

Obowiązki producentów, upoważnionych przedstawicieli producentów, importerów 

i sprzedawców w zakresie wyrobów budowlanych znakowanych znakiem 

budowlanym 

Art. 10a. 

1. Producent sporządza krajową deklarację oraz dokumentację techniczną zawierającą 

istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem oceny i weryfikacji 

stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.  
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2. Producent umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, 

informacje towarzyszące, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 

6, oraz dodatkową informację umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego. 

3. W przypadku gdy wielkość lub charakter wyrobu budowlanego uniemożliwiają 

umieszczenie na nim informacji, o których mowa w ust. 2, informacje te producent 

umieszcza na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących temu wyrobowi. 

4. Producent wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym 

dostarcza lub udostępnia dokumenty określone w art. 8 ust. 5a i 5b, a także w 

stosownych przypadkach dostarcza instrukcje stosowania, instrukcje obsługi lub 

informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie wyrób 

budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania. 

5. Informacje, dokumenty i instrukcje, o których mowa w ust. 2–4, sporządza się w 

języku polskim. 

6. Producent w odniesieniu do wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych: 

1) prowadzi ewidencję:  

a) skarg,  

b) wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych w niniejszej 

ustawie, 

c) wyrobów budowlanych wycofanych z obrotu lub z użytkowania; 

2) informuje sprzedawców o wyrobach budowlanych wycofanych z obrotu lub z 

użytkowania. 

7. Producent stosuje procedury zapewniające utrzymanie przy produkcji wyrobu 

budowlanego deklarowanych właściwości użytkowych, w tym w uzasadnionych 

przypadkach, prowadzi badania próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do 

obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym. 

8. Producent przechowuje krajową deklarację oraz związaną z nią dokumentację 

techniczną przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu 

budowlanego.”; 

Art. 10b. 

1. Producent może wyznaczyć, w formie pisemnej, upoważnionego przedstawiciela 

mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku gdy producent ma siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 
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strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym – lub Turcji, wyznacza 

upoważnionego przedstawiciela, o którym mowa w ust. 1. 

3. Zakres udzielonego pełnomocnictwa powinien umożliwić upoważnionemu 

przedstawicielowi wykonywanie co najmniej następujących zadań: 

1) przechowywanie krajowej deklaracji i dokumentacji technicznej do dyspozycji 

właściwego organu przez okres co najmniej 10 lat od dnia wprowadzenia do 

obrotu wyrobu budowlanego; 

2) na uzasadnione żądanie właściwego organu – dostarczanie organowi informacji i 

dokumentacji, niezbędnych do wykazania zgodności danego wyrobu 

budowlanego z deklaracją właściwości użytkowych i z innymi mającymi 

zastosowanie wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie; 

3) na żądanie właściwego organu – współpracę z organem w działaniach podjętych w 

celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby budowlane objęte udzielonym 

pełnomocnictwem. 

4. Zakres udzielonego pełnomocnictwa nie może obejmować sporządzania dokumentacji 

technicznej. 

Art. 10c. 

1. Importer wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3, może 

wprowadzić do obrotu lub udostępniać na rynku krajowym wyłącznie wyroby 

budowlane, które spełniają wymagania określone w niniejszej ustawie. 

2. Importer zapewnia, aby w czasie, gdy ponosi on odpowiedzialność za wyrób 

budowlany, warunki jego przechowywania lub transportu nie wpływały 

niekorzystnie na jego zgodność z krajową deklaracją i z innymi wymaganiami 

określonymi w niniejszej ustawie. 

3. Importer umieszcza na wyrobie budowlanym swoją nazwę lub zastrzeżony znak 

towarowy oraz swój adres kontaktowy. 

4. W przypadku gdy wielkość lub charakter wyrobu budowlanego uniemożliwiają 

umieszczenie na nim informacji, o których mowa w ust. 3, importer umieszcza 

wymagane informacje na opakowaniu lub w dokumentach towarzyszących temu 

wyrobowi. 

5. Importer przechowuje kopię krajowej deklaracji przez okres co najmniej 10 lat od 

dnia wprowadzenia do obrotu wyrobu budowlanego i zapewnia przez ten okres 

udostępnianie właściwemu organowi, na jego żądanie, dokumentacji technicznej. 
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6. Na żądanie właściwego organu importer współpracuje z tym organem w działaniach, 

które organ podejmuje w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają wyroby 

budowlane udostępniane przez niego na rynku krajowym. 

7. Przepisy art. 10a ust. 4–6 stosuje się odpowiednio do importera. 

Art. 10d. 

1. Sprzedawca może udostępnić na rynku krajowym wyroby budowlane, o których 

mowa w art. 5 ust. 2, jeżeli są one oznakowane znakiem budowlanym i towarzyszą im 

dokumenty, informacje i instrukcje, o których mowa w art. 10a ust. 2 i 4. 

2. Na żądanie właściwego organu sprzedawca współpracuje z tym organem w 

działaniach, które organ podejmuje w celu usunięcia zagrożeń, jakie stwarzają 

wyroby budowlane udostępniane przez niego na rynku krajowym. 

3. Przepis art. 10c ust. 2 stosuje się odpowiednio do sprzedawcy.> 

Rozdział 3 

[Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz obowiązki tych organów] 

<Organy właściwe w zakresie kontroli i postępowania administracyjnego w sprawie 

wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 

krajowym oraz obowiązki tych organów> 

[Art. 12. 

 Do podstawowych obowiązków właściwych organów należy kontrola wprowadzonych do 

obrotu wyrobów budowlanych, prowadzenie postępowań administracyjnych w tym 

zakresie oraz wykonywanie zadań, o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 

30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.] 

<Art. 12. 

Do podstawowych obowiązków właściwych organów należy kontrola wprowadzonych do 

obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych, prowadzenie 

postępowań administracyjnych w tym zakresie oraz wykonywanie zadań, o których 

mowa w art. 39 ust. 3 pkt 1–4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 

zgodności.> 

Art. 13. 

1. Do obowiązków wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego należy: 
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1)   prowadzenie kontroli planowych i doraźnych; 

[2)   prowadzenie postępowań administracyjnych w I instancji;] 

<2) prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji, z 

zastrzeżeniem art. 14 ust. 3a;> 

3)   udział w kontrolach prowadzonych przez Głównego Inspektora Nadzoru 

Budowlanego - na jego wezwanie; 

4)   zlecanie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych; 

[5)   przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o 

przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz 

wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych opiniach, o których mowa 

w pkt 6;] 

<5) przekazywanie Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego informacji o 

wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 

krajowym oraz wydanych postanowieniach i decyzjach, a także o wydanych 

opiniach, o których mowa w pkt 6;> 

6)   wydawanie dla organów celnych opinii o wyrobach budowlanych. 

2. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego sporządza wojewódzki roczny plan kontroli i 

przedkłada go do zatwierdzenia Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, do dnia 

15 listopada roku poprzedzającego rok objęty planem. 

3. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego wprowadza do planu, o którym mowa w ust. 

2, zadania wskazane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

4. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego sporządza sprawozdanie z wykonania planu, 

o którym mowa w ust. 2, uwzględniając kontrole doraźne, i przekazuje je do końca marca 

roku następnego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego. W sprawozdaniu 

należy zawrzeć informacje sprawozdawcze przekazywane Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, zwanemu dalej "Prezesem UOKiK". 

5. Wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego może wezwać powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego do przeprowadzenia kontroli wskazanej budowy lub robót 

budowlanych w zakresie stosowania określonych wyrobów budowlanych. 

Art. 14. 

1. Do obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego należy: 
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1)   prowadzenie Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych; 

2)   zatwierdzanie wojewódzkich rocznych planów kontroli; 

3)   przedstawianie Prezesowi UOKiK do zaopiniowania okresowych planów kontroli 

wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1; 

4)   sporządzanie i przekazywanie Prezesowi UOKiK rocznych sprawozdań z 

przeprowadzonych kontroli wprowadzonych do obrotu wyrobów budowlanych, o 

których mowa w art. 5 ust. 1; 

[5)   gromadzenie informacji dotyczących przeprowadzonych kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu oraz o wydanych postanowieniach, decyzjach 

i opiniach;] 

<5) gromadzenie informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych 

kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i 

opiniach;> 

6)   kontrola działania wojewódzkich organów nadzoru budowlanego; 

7)   prowadzenie punktu kontaktowego do spraw wyrobów budowlanych, o którym mowa 

w art. 10 rozporządzenia Nr 305/2011. 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może: 

1)   sporządzać roczne plany kontroli; 

2)   prowadzić kontrole planowe i doraźne; 

3)   zlecać badania pobranych, w toku kontroli, próbek wyrobów budowlanych. 

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może wezwać wojewódzkiego inspektora 

nadzoru budowlanego do: 

1)   udziału w prowadzonej kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2; 

2)   przeprowadzenia doraźnej kontroli w określonym zakresie; 

3)   wprowadzenia do wojewódzkiego rocznego planu kontroli określonych zadań[.]<;> 

<4) wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia 

dotyczące kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym oraz sprawować nadzór nad ich realizacją; 

5) wydawać wojewódzkim inspektorom nadzoru budowlanego wytyczne i zalecenia, 

zapewniające jednolitość postępowań w sprawach wyrobów budowlanych.> 

<3a. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może prowadzić postępowania 

administracyjne w pierwszej instancji na podstawie ustaleń dokonanych w wyniku 
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kontroli. W takim przypadku wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego nie 

wszczyna postępowania administracyjnego.> 

[4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   szczegółowy zakres informacji o przeprowadzonych kontrolach wyrobów 

budowlanych i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach, przekazywanej przez 

wojewódzkich inspektorów nadzoru budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru 

Budowlanego, 

2)   sposób i termin przekazywania tych informacji 

- mając na uwadze potrzebę monitorowania systemu kontroli wyrobów budowlanych 

wprowadzonych do obrotu.] 

<4. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) zakres informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych 

kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym, wydanych postanowieniach, decyzjach i 

opiniach, przekazywanych przez wojewódzkich inspektorów nadzoru 

budowlanego Głównemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego, 

2) sposób i termin przekazywania tych informacji 

– mając na uwadze potrzebę monitorowania systemu kontroli wyrobów 

budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku 

krajowym.> 

Art. 15. 

 1. W Krajowym Wykazie Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych, zwanym dalej 

"Wykazem", są gromadzone dane i informacje dotyczące wyrobów budowlanych 

podlegających oznakowaniu znakiem budowlanym, niezgodnych z wymaganiami 

określonymi w niniejszej ustawie, a w szczególności: 

1)   dane umożliwiające identyfikację zakwestionowanego wyrobu budowlanego; 

2)   informacje o: 

a)  rodzaju i zakresie niezgodności zakwestionowanego wyrobu budowlanego, 

b)  środkach, jakie zastosowano w odniesieniu do zakwestionowanego wyrobu 

budowlanego, 
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c)  zagrożeniach, jakie może spowodować zakwestionowany wyrób budowlany, wraz 

z określeniem tych zagrożeń. 

2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego dokonuje wpisów do Wykazu w przypadku 

wydania decyzji ostatecznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 oraz w art. 

31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2. 

3. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na wniosek wojewódzkiego inspektora nadzoru 

budowlanego lub z urzędu: 

1)   usuwa wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca 

udowodni, że wycofał z obrotu wszystkie egzemplarze zakwestionowanego wyrobu 

budowlanego, lub w przypadku gdy niezgodności zakwestionowanego wyrobu 

budowlanego z wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie zostały usunięte, nie 

wcześniej jednak niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzje, na podstawie 

których dokonano wpisu, stały się ostateczne; 

2)   może usunąć wpis w Wykazie, w przypadku gdy producent, importer lub sprzedawca 

zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, nie wcześniej jednak niż po 

upływie 24 miesięcy od dnia dokonania wpisu[.]<;> 

<3) może usunąć wpis w Wykazie po upływie 5 lat od dnia dokonania wpisu.> 

4. Wykaz jest publicznie dostępny. 

5. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może, w każdym czasie, podać do publicznej 

wiadomości informacje zawarte w Wykazie. 

6. Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia Wykazu. 

7. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, powinno określać w szczególności: 

1)   wzór Wykazu; 

2)   sposób dokonywania i usuwania wpisów w tym Wykazie; 

3)   niezbędne informacje o decyzjach, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 

oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2. 

Rozdział 4 

[Kontrola wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu] 

<Kontrola i postępowanie administracyjne w sprawie wprowadzonych do obrotu lub 

udostępnianych na rynku krajowym wyrobów budowlanych> 
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Art. 16. 

1. Właściwy organ wszczyna kontrolę z urzędu, a w przypadku wyrobów budowlanych, o 

których mowa w art. 5 ust. 1, również na wniosek Prezesa UOKiK. 

1a. Postępowanie w sprawie wyrobów budowlanych niespełniających wymagań określonych 

w niniejszej ustawie wszczyna się z urzędu, na podstawie ustaleń kontroli. 

2. Właściwy organ lub osoba działająca z jego upoważnienia, zwane dalej "kontrolującym", 

mają prawo wstępu na teren budowy, teren obiektów i do pomieszczeń, w których 

znajdują się wyroby budowlane i dokumenty objęte zakresem kontroli. 

[2a. Na zasadach określonych w art. 25 ust. 2-6, można pobierać próbki wyrobu 

budowlanego z wyrobów budowlanych składowanych na terenie budowy, jeżeli budowa 

prowadzona jest w ramach działalności gospodarczej inwestora lub obiekt budowlany jest 

wznoszony w celu wprowadzenia go do obrotu. Wyniki badań próbek wyrobu 

budowlanego mogą stanowić podstawę do wszczęcia kontroli. 

3. W kontroli prowadzonej przez właściwy organ, a dotyczącej wyrobów budowlanych, o 

których mowa w art. 5 ust. 1, może uczestniczyć pracownik Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów, upoważniony przez Prezesa UOKiK, za zgodą organu prowadzącego 

kontrolę, lub przedstawiciel właściwego organu państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 

(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, do czynności którego 

stosuje się przepisy niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej.] 

<2a. Właściwy organ, na zasadach określonych w art. 25 ust. 2–6, w celu ustalenia czy 

wyrób budowlany posiada deklarowane właściwości użytkowe, może pobierać 

nieodpłatnie próbki wyrobu budowlanego u sprzedawcy oraz z wyrobów 

budowlanych składowanych na terenie budowy, jeżeli budowa jest prowadzona w 

ramach działalności gospodarczej inwestora lub obiekt budowlany jest wznoszony w 

celu wprowadzenia go do obrotu, a także budowy prowadzonej z wykorzystaniem 

środków publicznych oraz zlecać ich badanie. Wyniki badań próbek wyrobu 

budowlanego mogą stanowić podstawę wszczęcia kontroli. 

3. W kontroli prowadzonej przez właściwy organ, a dotyczącej wyrobów budowlanych, 

o których mowa w art. 5 ust. 1, może uczestniczyć pracownik Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, upoważniony przez Prezesa Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów, za zgodą organu prowadzącego kontrolę, lub 
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przedstawiciel właściwego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Turcji, do czynności 

którego stosuje się przepisy niniejszego rozdziału dotyczące osoby kontrolującej.> 

Art. 17. 

1. Kontrole wyrobów budowlanych przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w 

miejscu wykonywania jego działalności, w czasie jej wykonywania oraz w obecności 

kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej. 

1a. Czynności kontrolne są prowadzone po okazaniu kontrolowanemu albo osobie przez 

niego upoważnionej legitymacji służbowej oraz doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli. 

2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, mogą być 

przeprowadzane również w siedzibie organu jeżeli może to usprawnić prowadzenie 

kontroli. 

[3. Kontrola dotyczy wyłącznie wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania oraz 

oceny zgodności i dokumentacji technicznej dotyczącej tego wyrobu. 

3a. Kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu prowadzi się zgodnie z 

programem kontroli albo jako kontrolę doraźną.] 

<3. Kontrola dotyczy wyłącznie wyrobu budowlanego, prawidłowości jego oznakowania, 

oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz jego 

zamierzonego zastosowania. 

3a. Kontrolę wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 

rynku krajowym prowadzi się zgodnie z programem kontroli albo jako kontrolę 

doraźną.> 

3b. Kontrolę prowadzą co najmniej dwie osoby. 

3c. Kontrolę należy prowadzić, stosując najprostsze metody i w sposób najmniej uciążliwy 

dla kontrolowanego. 

4. Kontrolowany oraz inne podmioty posiadające dowody lub informacje niezbędne do 

ustalenia, czy wyrób budowlany spełnia wymagania określone niniejszą ustawą, są 

obowiązani do przekazania tych dowodów i udzielenia informacji na żądanie organu 

prowadzącego kontrolę. 

5. Żądanie, o którym mowa w ust. 4, powinno zawierać: 
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1)   określenie rodzaju dowodów oraz rodzaju i zakresu informacji, którego dotyczy; 

2)   wskazanie celu żądania; 

3)   określenie terminu udostępnienia dowodów lub udzielenia informacji; 

4)   pouczenie o skutkach nieudostępnienia żądanych dowodów lub informacji albo 

udostępnienia dowodów lub informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd. 

Art. 18. 

[1. W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od kontrolowanego producenta albo 

importera przedstawienia w wyznaczonym terminie: 

1)   deklaracji zgodności wyrobu budowlanego; 

2)   nazwy i adresu zakładu, w którym wyrób jest wytwarzany, a w przypadku wyrobów 

importowanych nazwę i adres producenta; 

3)   wykazu uwzględnionych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 5 ust. 1, 

uwzględnionych Polskich Norm wyrobu albo aprobat technicznych; 

4)   ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów oraz instrukcji stosowania tego 

wyrobu. 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności wyrobu budowlanego z 

wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie, kontrolujący może dodatkowo żądać od 

producenta albo importera przedstawienia, w wyznaczonym terminie, następujących 

dokumentów związanych z oceną zgodności: 

1)   sprawozdania z przeprowadzonych badań; 

2)   informacji o wewnętrznej (zakładowej) kontroli produkcji.] 

<1. W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od kontrolowanego producenta albo 

importera przedstawienia: 

1) deklaracji właściwości użytkowych lub krajowej deklaracji; 

2) nazwy i adresu zakładu, w którym wyrób budowlany jest wytwarzany, a w 

przypadku wyrobów importowanych nazwy i adresu producenta; 

3) karty charakterystyki lub informacji o substancjach zawartych w wyrobie 

budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia 

REACH; 

4) ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów, instrukcji stosowania, instrukcji 

obsługi oraz informacji dotyczących zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, 

jakie wyrób budowlany stwarza podczas stosowania i użytkowania. 
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2. Kontrolujący może dodatkowo żądać od producenta dokumentacji technicznej, o 

której mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011 oraz w art. 10a ust. 1, a w 

przypadku importera wyznaczyć termin udostępnienia tej dokumentacji.> 

3. W trakcie kontroli kontrolujący może żądać od kontrolowanego sprzedawcy: 

1)   wskazania nazwy i adresu producenta, importera lub sprzedawcy, od którego nabył 

wyrób budowlany; 

[2)   przedstawienia ogólnego opisu wyrobu budowlanego, schematów oraz instrukcji 

stosowania tego wyrobu;] 

<2) dokumentów, instrukcji, informacji i opisów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 

4.> 

[3)   przedstawienia, w wyznaczonym terminie, deklaracji zgodności, jeżeli producent lub 

importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

[4. W przypadku gdy kontrolowany wyrób budowlany może stwarzać zagrożenie dla życia, 

zdrowia, mienia lub środowiska, kontrolujący może żądać od kontrolowanego producenta, 

importera lub sprzedawcy, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dokumentacji 

technicznej wyrobu.] 

<4. W przypadku gdy kontrolowany wyrób budowlany może stwarzać zagrożenie dla 

życia, zdrowia, mienia lub środowiska, kontrolujący może żądać od kontrolowanego 

sprzedawcy, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawienia, w wyznaczonym terminie, dokumentacji 

technicznej, o której mowa w art. 11 ust. 1 rozporządzenia Nr 305/2011 oraz w art. 

10a ust. 1.> 

5. W trakcie kontroli kontrolujący może ponadto: 

1)   badać dokumenty w zakresie objętym kontrolą oraz żądać od kontrolowanego 

sporządzenia ich kopii oraz tłumaczeń na język polski, jeżeli jest to niezbędne do 

przeprowadzenia kontroli; 

2)   dokonywać oględzin wyrobów budowlanych w zakresie objętym kontrolą; 

3)   legitymować osoby w celu stwierdzenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne na 

potrzeby kontroli; 

4)   żądać od kontrolowanego udzielenia w wyznaczonym terminie pisemnych lub ustnych 

wyjaśnień w sprawach objętych zakresem kontroli; 
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5)   przesłuchiwać osoby w charakterze strony, świadka lub biegłego, jeżeli jest to 

niezbędne do wyczerpującego wyjaśnienia okoliczności sprawy; 

6)   zasięgać opinii biegłych, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli; 

7)   zabezpieczać dowody, wyroby budowlane, pomieszczenia lub środki przewozowe; 

8)   pobierać nieodpłatnie próbki wyrobów budowlanych do badań. 

6. Kontrolowany jest obowiązany: 

1) umożliwić kontrolującemu dokonanie czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 5; 

2) potwierdzić zgodność kopii dokumentów z oryginałami. 

Art. 22c. 

 1. [Właściwy organ może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia wyrobu 

budowlanego albo jego określonej partii przed dalszym przekazywaniem, jeżeli:] 

<Właściwy organ może, w drodze postanowienia, dokonać zabezpieczenia wyrobu 

budowlanego przed dalszym przekazywaniem, jeżeli:> 

[1)   kontrolowany nie przedstawi dokumentów związanych z oceną zgodności wyrobu 

budowlanego, albo 

2)   dokumenty wskazują, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych 

niniejszą ustawą, albo] 

<1) kontrolowany nie przedstawi deklaracji, informacji oraz dokumentacji 

technicznej, związanych z kontrolowanym wyrobem budowlanym, o których 

mowa w art. 18 ust. 1–4, albo 

2) dokumenty wskazują, że wyrób budowlany może nie spełniać wymagań 

określonych niniejszą ustawą, albo > 

3)   dokonane przez kontrolującego oględziny wyrobu budowlanego wskazują, że 

wyrób budowlany może nie spełniać wymagań określonych niniejszą ustawą, albo 

4)   posiadane przez organ (kontrolującego) dowody, w rozumieniu przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego, wskazują, że właściwości użytkowe 

wyrobu są niezgodne z deklarowanymi. 

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, traci ważność po upływie 2 miesięcy od dnia 

doręczenia kontrolowanemu. 

[4. Organ, który wydał w I instancji postanowienie, o którym mowa w ust. 1, stwierdza, w 

drodze postanowienia, jego wygaśnięcie przed upływem 2 miesięcy od dnia doręczenia, 
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jeżeli ustały przyczyny uzasadniające zabezpieczenie wyrobu budowlanego albo jego 

określonej partii. 

5. Zabezpieczenia wyrobu budowlanego albo jego określonej partii dokonuje się przez 

opieczętowanie oraz sporządzenie inwentaryzacji w formie protokołu. Przepisy art. 22a 

stosuje się odpowiednio.] 

<4. Organ, który wydał w pierwszej instancji postanowienie, o którym mowa w ust. 1, 

stwierdza, w drodze postanowienia, jego wygaśnięcie przed upływem 2 miesięcy od 

dnia doręczenia, jeżeli ustały przyczyny uzasadniające zabezpieczenie wyrobu 

budowlanego. 

5. Zabezpieczenia wyrobu budowlanego dokonuje się przez opieczętowanie oraz 

sporządzenie inwentaryzacji w formie protokołu. Przepis art. 22a stosuje się 

odpowiednio.> 

[Art. 23a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy 

z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.] 

<Art. 23a. 

Do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, z wyłączeniem pobierania 

próbek wyrobu budowlanego, o którym mowa w art. 16 ust. 2a, stosuje się przepisy 

rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.> 

Art. 25. 

[1. Właściwy organ może poddać wyrób budowlany albo jego określoną partię, 

zabezpieczone zgodnie z art. 22c, badaniom lub zlecić ich przeprowadzenie w zakresie 

wynikającym z dokumentów i dowodów określonych w ust. 1 tego artykułu, w celu 

ustalenia, czy posiadają one deklarowane przez producenta właściwości użytkowe.] 

<1. Właściwy organ może poddać wyrób budowlany, zabezpieczony zgodnie z art. 22c, 

badaniom lub zlecić ich przeprowadzenie w zakresie wynikającym z dokumentów i 

dowodów określonych w art. 22c ust. 1, w celu ustalenia, czy posiada on deklarowane 

przez producenta właściwości użytkowe.> 

2. W celu ustalenia, czy wyrób budowlany spełnia wymagania określone niniejszą ustawą, 

można pobierać próbki wyrobu budowlanego, w ilościach niezbędnych do 

przeprowadzenia badań. 

3. Pobranie próbki wyrobu budowlanego stwierdza się przez sporządzenie protokołu. 
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4. Równocześnie z pobraniem próbki wyrobu budowlanego należy, z zastrzeżeniem ust. 6, 

pobrać i zabezpieczyć dodatkową próbkę kontrolną wyrobu budowlanego z tej samej 

partii w ilości odpowiadającej ilości pobranej do badań. 

5. Próbka kontrolna jest przechowywana przez kontrolowanego, do czasu jej zwolnienia przez 

właściwy organ, w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości lub cech 

charakterystycznych wyrobu budowlanego. 

6. Próbki kontrolnej nie pobiera się, jeżeli: 

1)   pobranie próbki byłoby utrudnione z uwagi na wartość, rodzaj lub niewielką ilość 

wyrobu budowlanego; 

2)   przechowanie próbki w warunkach uniemożliwiających zmianę jakości lub cech 

charakterystycznych wyrobu budowlanego jest niemożliwe. 

Art. 26. 

[1. Właściwy organ może zlecić badanie pobranych próbek wyrobu budowlanego lub próbek 

kontrolnych akredytowanemu laboratorium.] 

<1. Właściwy organ może zlecić badanie pobranych próbek wyrobu budowlanego lub 

próbek kontrolnych akredytowanemu laboratorium, albo – w przypadku, gdy żadne 

laboratorium nie posiada akredytacji w zakresie kontrolowanego wyrobu 

budowlanego – laboratorium właściwej przedmiotowo jednostki oceny technicznej 

lub laboratorium właściwej przedmiotowo krajowej jednostki oceny technicznej. 

Badanie próbki kontrolnej przeprowadza się na wniosek kontrolowanego.> 

2. Po przeprowadzeniu badań sporządza się sprawozdanie z badań, które dołącza się do 

protokołu kontroli. 

3. Jeżeli przeprowadzone badania wykazały, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań 

określonych niniejszą ustawą, kontrolowany jest obowiązany do uiszczenia opłaty 

stanowiącej równowartość kosztów przeprowadzonych badań. Do kosztów tych zalicza 

się koszty badań przeprowadzonych przez laboratoria, o których mowa w ust. 1, oraz 

koszty transportu i przechowywania próbki. 

4. Opłatę, o której mowa w ust. 3, właściwy organ ustala, w drodze postanowienia, na które 

przysługuje zażalenie. Opłatę uiszcza się w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

postanowienia. W przypadku nieuiszczenia jej w terminie podlega ona ściągnięciu w 

trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 3, stanowi dochód budżetu państwa. 
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6. W przypadku gdy przeprowadzone badania wykazały, że wyrób budowlany spełnia 

wymagania określone niniejszą ustawą, koszty przeprowadzonych badań ponosi Skarb 

Państwa. 

<7. Wyniki badań próbek, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor Nadzoru 

Budowlanego publikuje, w formie komunikatu, w Biuletynie Informacji Publicznej 

Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.> 

Art. 30. 

1. Właściwy organ, w wyniku kontroli u sprzedawcy, w przypadku stwierdzenia, że wyrób 

budowlany nie spełnia wymagań określonych w niniejszej ustawie, wydaje: 

[1)   postanowienie zakazujące dalszego przekazywania określonej partii wyrobu 

budowlanego przez sprzedawcę, wyznaczając termin usunięcia określonych 

nieprawidłowości, albo 

2)   decyzję zakazującą dalszego przekazywania wyrobu budowlanego albo jego 

określonej partii przez sprzedawcę oraz decyzję nakazującą wycofanie z obrotu tego 

wyrobu lub jego określonej partii przez producenta lub importera, albo 

3)   decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej 

partii przez sprzedawcę, jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1) postanowienie zakazujące dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez 

sprzedawcę, wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości, albo 

2) decyzję zakazującą dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez 

sprzedawcę oraz decyzję nakazującą wycofanie z obrotu tego wyrobu przez 

producenta lub importera, albo 

3) decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę, 

jeżeli producent lub importer ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.> 

<1a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje zażalenie.> 

[2. W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ zakazuje, w drodze decyzji, obrotu określoną 

partią wyrobu budowlanego.] 
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<2. W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w 

postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ zakazuje, w drodze 

decyzji, obrotu wyrobem budowlanym.> 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 

4. Decyzje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2, przekazuje się niezwłocznie organowi 

właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania producenta lub importera 

wyrobu budowlanego, stanowiącego przedmiot decyzji. Organ ten jest obowiązany do 

przeprowadzenia niezwłocznie kontroli tego wyrobu u producenta lub importera. 

Art. 31. 

1. Właściwy organ, w wyniku kontroli u producenta albo importera, w przypadku 

stwierdzenia, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych w niniejszej 

ustawie, wydaje: 

[1)   postanowienie nakazujące wstrzymanie wprowadzania do obrotu wyrobu 

budowlanego albo jego określonej partii, wyznaczając termin usunięcia określonych 

nieprawidłowości, albo 

2)   decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej 

partii, albo 

3)   decyzję nakazującą ograniczenie udostępniania wyrobu budowlanego albo jego 

określonej partii użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy.] 

<1) postanowienie zakazujące dalszego udostępniania wyrobu budowlanego, 

wyznaczając termin usunięcia określonych nieprawidłowości, albo 

2) decyzję nakazującą wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego, albo 

3) decyzję nakazującą ograniczenie udostępniania wyrobu budowlanego 

użytkownikowi, konsumentowi i sprzedawcy.> 

<1a. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje zażalenie.> 

[2. W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w postanowieniu, o 

którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ nakazuje, w drodze decyzji, wycofanie z 

obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej partii.] 

<2. W przypadku nieusunięcia w terminie nieprawidłowości określonych w 

postanowieniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, właściwy organ nakazuje, w drodze 

decyzji, wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego.> 

3. Decyzje, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają natychmiastowemu wykonaniu. 
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Art. 31a. 

[1. W decyzji nakazującej wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego albo jego określonej 

partii, o której mowa w art. 30 i art. 31, właściwy organ może nakazać odpowiednio 

producentowi, importerowi lub sprzedawcy odkupienie wyrobu na żądanie osób, które 

faktycznie nim władają.] 

<1. W decyzjach nakazujących wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego, o których 

mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i art. 31 ust. 1 pkt 2, właściwy organ może nakazać 

producentowi, importerowi lub sprzedawcy odkupienie wyrobu budowlanego na 

żądanie osób, które faktycznie nim władają.> 

2. W decyzjach, o których mowa w ust. 1, właściwy organ może nakazać powiadomienie 

przez stronę postępowania konsumentów lub użytkowników wyrobu budowlanego o 

stwierdzonych niezgodnościach z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą, określając 

termin i sposób ich powiadomienia. 

3. W przypadku wydania decyzji stwierdzającej, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań 

określonych niniejszą ustawą, właściwy organ może nakazać, w drodze decyzji, 

zniszczenie wyrobu budowlanego na koszt producenta, importera lub sprzedawcy, jeżeli 

producent lub importer mają siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile w 

inny sposób nie można usunąć zagrożeń spowodowanych przez ten wyrób. 

<4. Postanowienia i decyzje, o których mowa w art. 30 i art. 31, wydaje się w zależności 

od rodzaju stwierdzonych niezgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami 

określonymi niniejszą ustawą oraz od stopnia zagrożenia powodowanego przez 

wyrób budowlany, mając na celu, w szczególności, zapobieżenie powstaniu 

zagrożenia lub usunięcie już istniejącego oraz zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i 

życia użytkowników obiektów budowlanych, a także ochronę środowiska. 

5. W przypadku stwierdzenia niezgodności, o których mowa w art. 59 rozporządzenia 

Nr 305/2011, albo w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w oznakowaniu 

znakiem budowlanym, braku oznakowania znakiem budowlanym, braku krajowej 

deklaracji lub jej nieprawidłowego sporządzenia oraz w przypadku, gdy 

dokumentacja techniczna jest niekompletna lub niedostępna u kontrolowanego, 

właściwy organ wydaje postanowienie, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1 albo w 

art. 31 ust. 1 pkt 1, wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości.> 
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Art. 32. 

Właściwy organ wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli: 

1)   stwierdzi, że wyrób budowlany spełnia wymagania określone niniejszą ustawą; 

2)   niezgodność wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi niniejszą ustawą została 

usunięta albo wyrób ten został wycofany z obrotu; 

3)   postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe. 

<Art. 32a.  

W przypadku gdy po wydaniu decyzji, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 

oraz w art. 31 ust. 1 pkt 2 i ust. 2, niezgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami 

określonymi niniejszą ustawą zostały usunięte lub wyrób budowlany został wycofany z 

obrotu, właściwy organ na wniosek producenta, importera lub sprzedawcy, w drodze 

decyzji, stwierdza: 

1) usunięcie niezgodności wyrobu budowlanego z wymaganiami określonymi niniejszą 

ustawą albo 

2) wycofanie z obrotu wyrobu budowlanego.> 

Art. 33. 

[1. Stronami w postępowaniu administracyjnym są: producent, importer lub kontrolowany 

sprzedawca wyrobu budowlanego albo jego określonej partii.] 

<1. Stronami w postępowaniu administracyjnym są: producent, importer lub 

sprzedawca wyrobu budowlanego.> 

2. Organizacja społeczna może występować z żądaniem dopuszczenia do udziału w 

postępowaniu administracyjnym tylko w przypadku, gdy strona postępowania jest 

członkiem tej organizacji. Przepisów art. 31 § 1, 4 i 5 Kodeksu postępowania 

administracyjnego nie stosuje się w postępowaniach prowadzonych na podstawie 

niniejszej ustawy. 

Art. 34. 

 Kto:  

1)   wprowadza do obrotu wyrób budowlany nienadający się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, 

[2)   umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który nie 

spełnia wymagań określonych odpowiednio w przepisach rozporządzenia Nr 305/2011 

albo przepisach niniejszej ustawy,] 
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<2) umieszcza oznakowanie CE albo znak budowlany na wyrobie budowlanym, który 

nie posiada właściwości użytkowych określonych w deklaracji właściwości 

użytkowych lub krajowej deklaracji,> 

3)   umieszcza na wyrobie budowlanym znak podobny do oznakowania CE albo znaku 

budowlanego, mogący wprowadzić w błąd użytkownika, konsumenta lub sprzedawcę tego 

wyrobu, 

4)   umieszcza znak budowlany na wyrobie, niebędącym wyrobem budowlanym  

-   podlega grzywnie. 

Art. 35. 

Kto utrudnia lub udaremnia wykonywanie czynności kontrolnych właściwego organu, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

<Art. 35a.  

Kto:  

1) udostępnia na rynku wyrób budowlany bez oznakowania CE lub bez znaku 

budowlanego, lub bez informacji towarzyszącej tym znakom, 

2) nie sporządza lub sporządza w sposób nieprawidłowy deklarację właściwości 

użytkowych lub krajową deklarację, 

3) umieszcza w sposób nieprawidłowy oznakowanie CE lub znak budowlany na wyrobie 

budowlanym, 

4) nie sporządza dokumentacji technicznej  

– podlega karze grzywny.> 

[Art. 36. 

Orzekanie w sprawach określonych w art. 35 następuje na podstawie przepisów Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia.] 

<Art. 36.  

Orzekanie w sprawach określonych w art. 35 i art. 35a następuje na podstawie 

przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.> 

 

 

 

 



- 34 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

U S T A W A   z dnia 7 lipca 1994 r. – PRAWO BUDOWLANE (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, 

z późn. zm.) 

Art. 5. 

1. [Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc 

pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony 

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej, zapewniając:] 

 <Obiekt budowlany jako całość oraz jego poszczególne części, wraz ze związanymi z 

nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres 

użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, 

zapewniając:> 

[1)   spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

a)  bezpieczeństwa konstrukcji, 

b)  bezpieczeństwa pożarowego, 

c)  bezpieczeństwa użytkowania, 

d)  odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

e)  ochrony przed hałasem i drganiami, 

f)  odpowiedniej charakterystyki energetycznej budynku oraz racjonalizacji 

użytkowania energii;] 

<1) spełnienie podstawowych wymagań dotyczących obiektów budowlanych 

określonych w załączniku I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane 

warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego 

dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z późn. zm.), 

dotyczących: 

a) nośności i stateczności konstrukcji, 

b) bezpieczeństwa pożarowego, 

c) higieny, zdrowia i środowiska, 

d) bezpieczeństwa użytkowania i dostępności obiektów, 

e) ochrony przed hałasem, 

f) oszczędności energii i izolacyjności cieplnej, 

g) zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych;> 
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2)   warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

a)  zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w 

energię cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników, 

b)  usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów; 

2a)  możliwość dostępu do usług telekomunikacyjnych, w szczególności w zakresie 

szerokopasmowego dostępu do Internetu; 

3)   możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 

4)   niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej i 

mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, w 

szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 

5)   warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 

6)   ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 

7)   ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską; 

8)   odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 

9)   poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 

10)  warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

2. Obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i 

wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i 

estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości 

użytkowych i sprawności technicznej, w szczególności w zakresie związanym z 

wymaganiami, o których mowa w ust. 1 pkt 1-7. 

2a. W nowych budynkach oraz istniejących budynkach poddawanych przebudowie lub 

przedsięwzięciu służącemu poprawie efektywności energetycznej w rozumieniu 

przepisów o efektywności energetycznej, które są użytkowane przez jednostki sektora 

finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, zaleca się 

stosowanie urządzeń wykorzystujących energię wytworzoną w odnawialnych źródłach 

energii, a także technologie mające na celu budowę budynków o wysokiej charakterystyce 

energetycznej. 

2b. W przypadku robót budowlanych polegających na dociepleniu budynku, obejmujących 

ponad 25% powierzchni przegród zewnętrznych tego budynku, należy spełnić wymagania 
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minimalne dotyczące energooszczędności i ochrony cieplnej przewidziane w przepisach 

techniczno-budowlanych dla przebudowy budynku. 

3. 
(4)

 (uchylony). 

4. 
(5)

 (uchylony). 

4a. 
(6)

 (uchylony). 

5. 
(7)

 (uchylony). 

5a. 
(8)

 (uchylony). 

5b. 
(9)

 (uchylony). 

6. 
(10)

 (uchylony). 

7. 
(11)

 (uchylony). 

8. 
(12)

 (uchylony). 

9. 
(13)

 (uchylony). 

10. 
(14)

 (uchylony). 

11. 
(15)

 (uchylony). 

12. 
(16)

 (uchylony). 

13. 
(17)

 (uchylony). 

14. 
(18)

 (uchylony). 

15. 
(19)

 (uchylony). 

[Art. 10. 

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały, o 

właściwościach użytkowych, umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 

obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1, można stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te 

zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi.] 

<Art. 10.  

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o 

właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 

wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można 

stosować przy wykonywaniu robót budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami 

odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym 

zastosowaniem.> 
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Art. 22. 

Do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy: 

1)   protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze 

znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi 

punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska 

przyrodniczego i kulturowego; 

2)   prowadzenie dokumentacji budowy; 

3)   zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie 

budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem i pozwoleniem na budowę, 

przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny 

pracy; 

3a)  koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia: 

a)  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 

budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 

jednocześnie lub kolejno, 

b)  przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 

poszczególnych etapów; 

3b)  koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót 

budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach, o których 

mowa w art. 21a ust. 3, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

3c)  wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b, 

oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, wynikających z postępu wykonywanych 

robót budowlanych; 

3d)  podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom 

nieupoważnionym; 

<3e) zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie 

z art. 10;> 

4)   wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu; 

5)   zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania robót 

budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

6)   realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy; 
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7)   zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających 

zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub 

ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 

kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru; 

8)   przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego; 

9)   zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy 

oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, 

a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2. 

Art. 25. 

Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 

1)   reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 

realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy 

technicznej; 

[2)   sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w 

szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i 

niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;] 

2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy 

wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10;<> 

3)   sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 

uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i 

przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych 

obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania; 

4)   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 

inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy. 

Art. 26. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

[1)   wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem 

do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania 

prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz 

przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń 

technicznych;] 
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<1) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone 

wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, 

wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów 

zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych 

oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu 

robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;> 

2)   żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego 

wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę. 

Art. 76. 

1. Organ, o którym mowa w art. 74, po otrzymaniu zawiadomienia o katastrofie budowlanej 

jest obowiązany: 

1)   niezwłocznie powołać komisję w celu ustalenia przyczyn i okoliczności katastrofy 

oraz zakresu czynności niezbędnych do likwidacji zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

lub mienia; 

2)   niezwłocznie zawiadomić o katastrofie budowlanej właściwy organ nadzoru 

budowlanego wyższego stopnia oraz Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 

2. W skład komisji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wchodzą: przedstawiciel właściwego 

organu jako przewodniczący, przedstawiciele innych zainteresowanych lub właściwych 

rzeczowo organów administracji rządowej, przedstawiciele samorządu terytorialnego, a 

także, w miarę potrzeby, rzeczoznawca budowlany lub inne osoby posiadające wymagane 

kwalifikacje zawodowe. 

3. Do udziału w czynnościach komisji mogą być wezwani: 

1)   inwestor, właściciel lub zarządca oraz użytkownik obiektu budowlanego; 

[2)   projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta wyrobów budowlanych;] 

<2) projektant, przedstawiciel wykonawcy i producenta lub importera wyrobów 

budowlanych;> 

3)   osoby odpowiedzialne za nadzór nad wykonywanymi robotami budowlanymi. 

4. Organ, o którym mowa w art. 74, może nakazać właścicielowi lub zarządcy, w drodze 

decyzji, zabezpieczenie miejsca katastrofy oraz obiektu budowlanego, który uległ 
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katastrofie, uporządkowanie terenu lub wykonanie innych niezbędnych czynności i robót 

budowlanych. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i może być ogłoszona 

ustnie. W razie niewykonania lub nadmiernej zwłoki w wykonaniu decyzji przez 

właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego, organ zapewni jej wykonanie na koszt i 

ryzyko zobowiązanego. 

Art. 81. 

 1. Do podstawowych obowiązków organów administracji architektoniczno-budowlanej i 

nadzoru budowlanego należy: 

1)   nadzór i kontrola nad przestrzeganiem przepisów prawa budowlanego, a w 

szczególności: 

a)  zgodności zagospodarowania terenu z miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego oraz wymaganiami ochrony środowiska, 

b)  warunków bezpieczeństwa ludzi i mienia w rozwiązaniach przyjętych w projektach 

budowlanych, przy wykonywaniu robót budowlanych oraz utrzymywaniu 

obiektów budowlanych, 

c)  zgodności rozwiązań architektoniczno-budowlanych z przepisami techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej, 

d)  właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, 

[e)  stosowania wyrobów budowlanych;] 

<e) stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów zgodnie z 

art. 10;> 

2)   wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach określonych ustawą; 

3)   (uchylony). 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. b, c i e nie stosuje się do budownictwa doświadczalnego, 

wykonywanego na zamkniętych terenach badawczych. 

3. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego kontrolują 

posiadanie przez osoby wykonujące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 

uprawnień do pełnienia tych funkcji. 

4. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy 

wykonywaniu obowiązków określonych przepisami prawa budowlanego mogą 

dokonywać czynności kontrolnych. Protokolarne ustalenia dokonane w toku tych 

czynności stanowią podstawę do wydania decyzji oraz podejmowania innych środków 

przewidzianych w przepisach prawa budowlanego. 
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Art. 81c. 

1. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego przy 

wykonywaniu zadań określonych przepisami prawa budowlanego mogą żądać od 

uczestników procesu budowlanego, właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego, 

informacji lub udostępnienia dokumentów: 

1)   związanych z prowadzeniem robót, przekazywaniem obiektu budowlanego do 

użytkowania, utrzymaniem i użytkowaniem obiektu budowlanego; 

[2)   świadczących o dopuszczeniu wyrobu budowlanego do obrotu albo jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym.] 

<2) świadczących, że wyroby stosowane przy wykonywaniu robót budowlanych, a w 

szczególności wyroby budowlane, zostały wprowadzone do obrotu lub 

udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi.> 

2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, w razie 

powstania uzasadnionych wątpliwości co do jakości wyrobów budowlanych lub robót 

budowlanych, a także stanu technicznego obiektu budowlanego, mogą nałożyć, w drodze 

postanowienia, na osoby, o których mowa w ust. 1, obowiązek dostarczenia w określonym 

terminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszty ocen i ekspertyz ponosi 

osoba zobowiązana do ich dostarczenia. 

3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje zażalenie. 

4. W razie niedostarczenia w wyznaczonym terminie żądanych ocen lub ekspertyz albo w 

razie dostarczenia ocen lub ekspertyz, które niedostatecznie wyjaśniają sprawę będącą ich 

przedmiotem, organ administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego 

może zlecić wykonanie tych ocen lub ekspertyz albo wykonanie dodatkowych ocen lub 

ekspertyz na koszt osoby zobowiązanej do ich dostarczenia. 

Art. 84a. 

1. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego obejmuje: 

1)   kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa 

budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o 

pozwoleniu na budowę; 

2)   sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji; 

[3)   sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych.] 
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<3) sprawdzanie wyrobów stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych w 

zakresie zgodności z art. 10, w szczególności wyrobów budowlanych.> 

2. Organy nadzoru budowlanego, kontrolując stosowanie przepisów prawa budowlanego: 

1)   badają prawidłowość postępowania administracyjnego przed organami administracji 

architektoniczno-budowlanej oraz wydawanych w jego toku decyzji i postanowień; 

2)   sprawdzają wykonywanie obowiązków wynikających z decyzji i postanowień 

wydanych na podstawie przepisów prawa budowlanego. 

 


