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SUMMARY
On May 9th, 2012 during the Fair HIGHWAY-POLAND 2012 in Kielce, took place a debate regarding the revised rules and provisions for aggregate
trading. The authors of the initiative and the organizers of the event were: Institute of Mechanized
Construction and Rock Mining and Kielce Fair.

Wyroby budowlane
– nowe regulacje unijne
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Tegorocznym Targom AUTOSTRAska, przedstawicielka producenmaja 2012 roku podczas
DA-POLSKA (8-10.05.2012 r.) tota kruszyw i ﬁrmy budowy dróg,
Targów AUTOSTRADAwarzyszył zorganizowany przez
COLAS Polska Sp. z o.o.; Jadwiga
POLSKA w Kielcach w raInstytut Mechanizacji BudownicSzuba, przedstawicielka produmach Salonu Kruszyw odbyła
twa i Górnictwa Skalnego oraz Tarcenta kruszyw i cementu, Górażsię debata pt. „Znowelizowane
gi Kielce SA pierwszy Salon Krudże Kruszywa Sp. z o.o.; Łukasz
zasady obrotu kruszywami”. Orszyw, którego głównym celem było
Leśnik, przedstawiciel producenganizacji wydarzenia podjęli się:
stworzenie platformy do wymiany
ta kruszyw i mieszanek mineralnoInstytut Mechanizacji Budownicdoświadczeń przedstawicieli branasfaltowych, ﬁrmy budowy dróg,
twa i Górnictwa Skalnego oraz
ży budowlanej.
Eurovia Kruszywa SA; Marek
Targi Kielce.
Drugiego dnia targów, tj. 9 maja,
Krajewski, przedstawiciel prow ramach Salonu Kruszyw odbyła
ducenta kruszyw Grupy Lafarge
się debata pt. „Znowelizowane zasady obrotu kru- – Lafarge Kruszywa i Beton Sp. z o.o.; Czesław Ilceszywami”. Uczestnicy debaty rozmawiali o konse- wicz, przedstawiciel jednostki badawczej i certyﬁkukwencjach zastąpienia dyrektywy dotyczącej wyro- jącej, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnicbów budowlanych nr 89/106/EEC Rozporządzeniem twa Skalnego; Wojciech Wójtowicz, przedstawiciel
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 305/2011. Roz- jednostki badawczej i certyﬁkującej, Instytut Mechaporządzenie uściśla prawa i obowiązki podmiotów nizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

wprowadzających wyroby na rynek (producentów,
Wnioski z debaty:
dystrybutorów, importerów, upoważnionych przed• Nowe uregulowania wynikające z rozporządzenia wprowastawicieli). Nowe przepisy dodatkowo wymagają
dzają obowiązek wystawiania deklaracji właściwości użytkozarówno po stronie producenta, jak też i odbiorwych zamiast deklaracji zgodności przewidywanych dyrektywą.
cy sprecyzowania właściwości użytkowych wyrobu
• W przeciwieństwie do dotychczasowych uregulowań nowe
do jego zamierzonego zastosowania.
rozporządzenie nie przewiduje stosowania regulacji krajoDebata została podzielona na dwa bloki problemowych w sytuacji, gdy dany wyrób budowlany został objęty
normą zharmonizowaną.
we: „Problemy nowelizacji uwarunkowań prawnych
• Rozporządzenie likwiduje obowiązek opracowywania krajoprzy wprowadzaniu wyrobów do obrotu” i „Zadania
wych aprobat technicznych w sytuacji, gdy wyrób nie był obnadzoru rynku wyrobów budowlanych”.
jęty normą zharmonizowaną. Tym samym konieczne będzie
opracowywanie europejskich aprobat technicznych. PonowKażdy blok był poprzedzony krótkimi prezentacjanie jest to zmiana podkreślająca stosowanie jedynie przepimi wprowadzającymi.
sów europejskich, a nie – jak dotychczas – także krajowych.
Moderatorem dyskusji panelowej był dr Stefan
• Uwzględnione zostały warunki przejściowe przewidujące
możliwość dalszego funkcjonowania znaku CE uzyskanego
Góralczyk, dyrektor IMBiGS, a w gronie zaprona podstawie dotychczasowych przepisów, ale pod warunszonych do dyskusji gości znaleźli się: Andrzej
kiem zastąpienia deklaracji zgodności odpowiednią deklaracją właściwości użytkowych.
Wiśniewski, przedstawiciel Ministerstwa Trans• Zasady dopuszczania wyrobów budowlanych do obrotu i stoportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Anna
sowania według rozporządzenia będą dotyczyły nowych wyWilczewska, przedstawicielka Głównego Urzędu
robów i asortymentów.
• Rozporządzenie rozszerza zagadnienie nadzoru rynku dotyNadzoru Budowlanego, zastępca dyrektora Deparczącego wyrobów budowlanych.
tamentu Wyrobów Budowlanych; Aldona Mizgal-

