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4.0*
USTAWA
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych
Dz.U. z 2014 r., poz. 883 t.j., Dz.U. z 2015 r., poz. 1165,
Dz.U. z 2016 r. poz. 5421, Dz.U. z 2016 r. poz. 5422,
tekst ujednolicony wed³ug ZAP – poz. 4.0)

Rozdzia³ 1
Przepisy ogólne
Zakres przedmiotowy
Art. 1. 1. Ustawa okreœ
la zasady wprowadzania do obrotu lub udostêpniania na rynku krajowym wyrobów budowlanych, zasady kontroli wyrobów
budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostêpnianych na rynku oraz
okreœ
la w³aœ
ciwoœ
æorganów w zakresie wykonywania zadañ administracyjnych i obowi¹ zków wynikaj¹ cych z rozporz¹ dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj¹ cego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych
i uchylaj¹ cego dyrektywê Rady 89/106/EWG (Dz.Urz. UE L 88
z 04.04.2011, str. 5), zwanego dalej „ rozporz¹ dzeniem Nr 305/2011” .
* Nr w kwadracie oznacza pozycjê w Zbiorze Aktów Prawnych – odrêbne wydawnictwo POLCEN, aktualizowane kwartalnie, wymiennokartkowe.
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2. Do akredytacji, autoryzacji i notyfikacji jednostek uczestnicz¹ cych
w procesie oceny i weryfikacji sta³oœ
ci w³aœ
ciwoœ
ci u¿ytkowych stosuje siê
odpowiednio przepisy rozdzia³u 4 i 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r.
o systemach oceny zgodnoœ
ci i nadzoru rynku (Dz.U. poz. 542). 1

Definicje ustawowe
Art. 2. Ilekroæw ustawie jest mowa o:
1) wyrobie budowlanym – nale¿y przez to rozumieæwyrób budowlany,
o którym mowa w art. 2 pkt 1 rozporz¹ dzenia Nr 305/2011;
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) (uchylony);
5) znaku budowlanym – nale¿y przez to rozumieæznak wskazuj¹ cy, ¿e
wyrób budowlany oznaczony tym znakiem mo¿e byæudostêpniany na
rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót budowlanych;
6) producencie – nale¿y przez to rozumieætak¿e upowa¿nionego przedstawiciela producenta;
7) sprzedawcy – nale¿y przez to rozumieædystrybutora, o którym mowa
w art. 2 pkt 20 rozporz¹ dzenia Nr 305/2011;
8) w³aœ
ciwym organie – nale¿y przez to rozumieæorgany nadzoru budowlanego, stosownie do ich w³aœ
ciwoœ
ci, okreœ
lonej w art. 11, 13 i 14.
9) kontrolowanym – nale¿y przez to rozumieæprzedsiêbiorcê w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœ
ci gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z póŸn. zm.), u którego prowadzi siê kontrolê wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu;
10) wprowadzeniu do obrotu – nale¿y przez to rozumieæwprowadzenie do
obrotu, o którym mowa w art. 2 pkt 17 rozporz¹ dzenia Nr 305/2011;
11) wycofaniu z obrotu – nale¿y przez to rozumieæwycofanie z obrotu,
o którym mowa w art. 2 pkt 23 rozporz¹ dzenia Nr 305/2011;
12) udostêpnianiu na rynku krajowym – nale¿y przez to rozumieæka¿de
dostarczanie wyrobu budowlanego w celu dystrybucji lub zastosowania na rynku krajowym w ramach dzia³alnoœ
ci handlowej, odp³atnie lub
nieodp³atnie;
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