
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 13 maja 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych

oraz ustawy o systemie oceny zgodności

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia

2010 r. ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny

zgodności, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 13" dodaje się

dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b

w brzmieniu:

"b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"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.";";

2) w art. 1:

a) w pkt 6 w lit. b, w ust. 2 wyrazy "mają prawo wstępu na teren obiektów i do

pomieszczeń, w których znajdują się wyroby budowlane" zastępuje się

wyrazami "mają prawo wstępu na teren budowy, teren obiektów i do

pomieszczeń, w których znajdują się wyroby budowlane",

b) skreśla się pkt 13;
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3) w art. 1 w pkt 6 dodaje się lit. c w brzmieniu:

"c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"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.";";

4) w art. 1 w pkt 10, w art. 22c w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "może nie spełniać"

zastępuje się wyrazami "nie spełnia";

5) w art. 1 w pkt 11, w ust. 1 po wyrazie "przeprowadzenie" dodaje się wyrazy

"w zakresie wynikającym z dokumentów i dowodów określonych w ust. 1 tego

artykułu".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na 65. posiedzeniu ustawy o zmianie

ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, wprowadził do

niej 5 poprawek.

W poprawce nr 1 Senat upoważnił wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego,

aby ten wzywał inspektora powiatowego do przeprowadzenia kontroli wskazanej budowy lub

robót budowlanych w zakresie stosowania określonych wyrobów budowlanych. Brak takiego

przepisu był w praktyce źródłem wątpliwości, w szczególności w świetle art. 14 ust. 3 pkt 1

ustawy, zawierającego analogiczne upoważnienie dla Głównego Inspektora Nadzoru

Budowlanego w stosunku do inspektora wojewódzkiego.

Przyjmując poprawkę nr 2 Senat wyraźnie wskazał, że organ nadzoru budowlanego

lub upoważniona przez niego osoba mają prawo wstępu na teren budowy, jeżeli znajdują się

na niej wyroby budowlane. Poprawka zmierza ponadto do usunięcia z ustawy art. 27a, na

podstawie którego do kontroli wyrobu budowlanego na terenie budowy stosuje się

odpowiednio wszystkie przepisy o kontroli takich wyrobów. Biorąc pod rozwagę treść

rozdziału 4 ustawy dotyczącego kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu,

nakaz odpowiedniego stosowania jego przepisów do kontroli wyrobów budowlanych na

terenie budowy spowodowałby istotne wątpliwości interpretacyjne.

W wiążącej się z poprzednią poprawce nr 3, Senat przyznał organowi nadzoru

budowlanego prawo do pobierania próbek 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 będą mogły następnie stanowić podstawę do wszczęcia kontroli

u producenta, importera lub sprzedawcy wyrobów budowlanych. Ograniczenie kręgu

podmiotów prowadzących budowę, na której dopuszczalne jest pobieranie próbek wyrobów

budowlanych, służyć ma zachowaniu zasady proporcjonalności.

Poprawka nr 4 upoważnia organ nadzoru budowlanego do wydania postanowienia w

przedmiocie zabezpieczenia wyrobu budowlanego tylko wówczas, gdy dokumenty

jednoznacznie wskazują, że wyrób budowlany nie spełnia wymagań określonych ustawą. W

opinii Izby charakter dowodu z dokumentu nie uzasadnia pozostawienia organowi nadzoru

budowlanego szerokiego zakresu uznania przy rozstrzyganiu o zabezpieczeniu wyrobu.
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Przyjmując poprawkę nr 5 Senat wprowadził do ustawy rozwiązanie umożliwiające

organowi odstąpienie od przeprowadzenia kompleksowych badań wyrobu budowlanego,

jeżeli zgromadzone dowody i dokumenty wskazują, że niezgodne z ustawą są tylko niektóre

cechy wyrobu. Poprawka ma w założeniu Senatorów ograniczyć koszty nieuzasadnionych

badań.


