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W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia |6.t2.2009 r. uprzejmie wyjaśniam,
Że do kompetencji GłÓwnego Urzędu Nadzoru Budowlanego nie naleŻy ocena konkretnego
stanu faktyczrtego. GUNB moze jedynie udzielrać ogÓlnych wyjaśnieri dotyczących
stosowania przepisÓw ustawy z dnia 7 |ipca 1994 r. . Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r.
Nr 1 56, poz. 1 1 18 z pÓźn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. Nr 92, poz. 881 z pÓźn. zm.) oraz rczporządzen v'tydanych na ich podstawie. oznacza
to, ie jeŻe|i jakiś konkretny przepis Z zakresu wymienionych aktÓw prawnych budzi
wątpliwości, wÓwczas GUNB udzieli stosownych wyjaśnieri.

Przepisami regulującymi wprowadzanię wyrobÓw budowlanych do obrotu są:
ww. ustawa o wyrobach budowlanych oruz ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodności (Dz. U. z2004 r. Nr 204, poz.2087 z poźn. Zm.), ktÓrymi to przepisami
wdrozono za|ecenia dyrektynvy 89||06/EWG ,,Wyroby budowlane'' do przepisÓw krajowych.

Wyrobami budowlanymi podlegającymi wymaganiom określonym w ustawie
o wyrobach budowlanych są wyroby odpowiadające definicji zawartej w art. 2 pkt 1 tej
ustawy i objęte jednocześnię zakresem mandatÓw Komisji Europejskiej na opracowanie
europejskich nonn zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat
technicznych (obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatÓw udzielonych ptzez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norrn
zharmonizowanych oruz fiycznych do europejskich aprobat technicznych wraz z zal<resem
przedmiotowym tych mandatÓw . M. P. Nr 32, poz. 57|).

Wymienione w piśmie utządzenia: ,,boxy gataŻowe do montowania w garaŻach
podziemnych'' nie są objęte zakresem ww. mandatow Komisji Europejskiej i w związku
z powyzszym nie podlegają rygorom ustawy o wyrobach budowlanych. Głowny Uruąd
Nadzoru Budowlanego nie udziela natomiast informacji w sprawach wprowadzania do obrotu
wyrobÓw innych niż wyroby budowlane, gdyŻ sprawy te nie na|eŻądo kompetencji organÓw
nadzoru budowlanęgo.

Dodatkowo informuj Q, Że do produktÓw, dla ktorych przepisy odrębne nie określają
szczegołowych wymagari dotyczących bezpieczeristwa stosuje się przepisy ustawy z dnia |2
grudnia 2003 r. o ogÓlnym bezpieczeristwie produktÓw (Dz. U. Nr 229, poz. 2275 z pÓżn.
zm.), dostępnej na stronie internetowej Urzędu ochrony Konkurencji i KonsumentÓw
www.uokik.gov.pl

Jednocześnie naleiy zaznaczyÓ, Że sposÓb zamontowania ww. utządzen w konkretnym
obiekcie budowlanym nie powinien naruszać przepisÓw prawa' w tym przepisÓw prawa
budowlanego.

GłÓwny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje jednocześnie, Że niniejsze pismo
nie stanowi oficjalnej wykładni prawa i nie jest więące dla organÓw administracji
orzekaj ących w Sprawach indywidualnych.
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