Tarnowo Podgórne, 08.01.2021
Dot.: Obowiązku posiadania krajowej oceny technicznej, certyfikatu stałości właściwości
użytkowych i obowiązku znakowania wyrobu budowlanego znakiem B dla zestawów hydroforowych
o zastosowaniu bytowo-hydrantowym oraz hydrantowym.
Szanowni Państwo,
Zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych (DZ.U. 2004 nr 92 poz. 881 z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1966), zestawy hydroforowe zasilające sieć wodociągową bytowo-socjalną
i hydrantową, lub tylko hydrantową, nie są objęte obowiązkiem posiadania krajowej oceny
technicznej, certyfikatu stałości właściwości użytkowych i tym samym obowiązkiem znakowania
znakiem B.
Powyższy wyrób został wprowadzony na listę wyrobów podlegających powyższym obowiązkom
Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. 2020 poz. 2297) z dnia 04.12.2020,
wraz z dwunastomiesięcznym okresem przejściowym. Oznacza to, że obowiązek znakowania „zespołu
pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych” znakiem B (a tym samym posiadania
krajowej oceny technicznej i certyfikatu stałości właściwości użytkowych), ma wejść w życie dopiero
1 stycznia 2022. W przypadku niemożliwości przeprowadzenia certyfikacji przez producentów do tego
terminu, Ministerstwo nie wyklucza przesunięcia o kolejny rok.
Jednocześnie informujemy, że część z producentów rozpoczęła już proces certyfikacji, a postępy prac
i możliwości uzyskania odpowiednich certyfikatów w terminie będą monitorowane przez
Stowarzyszenie Producentów Systemów Pompowych.

Załączniki:
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1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 04.12.2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
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