
 
 

 

Dz.U.1998.99.637 
ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 
z dnia 24 lipca 1998 r. 

w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie 
wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad 

sztuki budowlanej. 
(Dz. U. z dnia 4 sierpnia 1998 r.) 

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414, z 1996 
r. Nr 100, poz. 465, Nr 106, poz. 496 i Nr 146, poz. 680, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 111, poz. 726 oraz z 1998 
r. Nr 22, poz. 118) zarządza się, co następuje: 

§ 1.Określa się wykaz wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na spełnianie wymagań 
podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej, 
stanowiący załącznik do rozporządzenia. 

§ 2.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

ZAŁĄCZNIK 

WYKAZ WYROBÓW BUDOWLANYCH NIE MAJĄCYCH ISTOTNEGO WPŁYWU NA 
SPEŁNIANIE WYMAGAŃ PODSTAWOWYCH ORAZ WYROBÓW WYTWARZANYCH I 

STOSOWANYCH WEDŁUG UZNANYCH ZASAD SZTUKI BUDOWLANEJ 

Lp. Symbol 

Systematycznego 

wykazu wyrobów 

(SWW) 

Nazwa grupy asortymentowej lub asortymentu 

1 2 3 

1 0614-67 Kratki wentylacyjne żeliwne - wyłącznie kratki, dla 

których nie ma wymagań odnośnie do odporności 

ogniowej 

2 0624-336, -337, -

338 

Elementy budowlane z kształtowników aluminiowe: 

okapniki płaskie, obudowy słupów i listwy 

przypodłogowe 

3 0624-351, -352, -

353, 

-355, -359 

Osłony instalacji budowlanych aluminiowe: grzejników, 

wywietrzników, wnęk instalacyjnych, dekoracyjne 

(rastry), drzwiczki rewizyjne do zaworów i rozetki do 

rur 

4 0624-441, -444, -

445 

Żaluzje budowlane aluminiowe: zewnętrzne stałe, 

międzyszybowe nastawne i wewnętrzne nastawne - 

wyłącznie żaluzje, dla których nie ma wymagań 

odnośnie do odporności ogniowej 

5 0624-531, -532, -

536 

Osłony wykończeniowe ścienne budowlane aluminiowe: 

narożnikowe, okapowe, słupów 

6 0625-38 Elementy ogrodzeniowe budowlane stalowe - wyłącznie 

elementy do ogrodzeń o wysokości do 2,20 m 

7 0625-351, -352, - Osłony instalacji budowlanych stalowe: osłony 
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353, 

-355, - 359 

grzejników, wywietrzników, wnęk instalacyjnych, 

dekoracyjne (rastry) oraz drzwiczki rewizyjne do 

zaworów, rozetki do rur i kratki wentylacyjne 

stalowe, bez regulacji wielkości otworu wlotowego 

8 0625-396, -397 Elementy budowlane z płaskowników i taśm stalowych: 

okapniki i listwy progowe 

9 0625-441, -444, -

445 

Żaluzje budowlane stalowe: zewnętrzne stałe, 

międzyszybowe nastawne i wewnętrzne nastawne - 

wyłącznie żaluzje, dla których nie ma wymagań 

odnośnie do odporności ogniowej 

10 0625-45 Elementy budowlane do czyszczenia obuwia stalowe 

11 0625-481, -482, -

483, 

-484, -485, -489 

Elementy budowlane wspornikowe stalowe: uchwyty do 

rynien i rur spustowych, uchwyty do rur 

kanalizacyjnych, uchwyty wykonywane tradycyjnie do 

rur instalacji zimnej wody, c.w. i c.o., wsporniki i 

uchwyty do grzejników członowych i grzejników z rur 

gładkich i ożebrowanych oraz uchwyty do chorągwi 

12 0625-54 Kraty i okiennice budowlane stalowe stałe i 

rozwierane, z wyjątkiem krat i okiennic rozwieranych, 

montowanych na przejściach ewakuacyjnych w budynkach 

13 0654-18 Wrzeciądze budowlane 

14 0654-3 bez -31, -

33 

Okucia budowlane zabezpieczające 

15 1365-9 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa 

pozostałe: otuliny ochronne z pianki PE i PU do 

przewodów instalacji c.o. i c.w. prowadzonych 

podtynkowo w bruzdach, elementy mocujące izolację 

termiczną na rurach instalacji c.o. i c.w. i kratki 

wentylacyjne bez regulacji wielkości otworu wlotowego 

16 1411-1 Kruszywo budowlane mineralne niekruszone - wyłącznie 

kruszywo (piasek naturalny, żwir, otoczaki, pospółka, 

mieszanka kruszywowa) przeznaczone do wytwarzania 

betonów o klasie nie większej niż 15 

17 1412 Elementy ścienne kamienne - z wyjątkiem elementów 

stosowanych w ścianach pomieszczeń przeznaczonych na 

stały pobyt ludzi (od strony wewnętrznej) 

18 1413-2 Elementy budowlane kamienne obrobione - z wyjątkiem 

elementów stosowanych w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi 

19 1413-4 Brukowiec 

20 1413-5 Kostka drogowa 

21 1413-6 Krawężniki kamienne 

22 1416-211 Mączka wapienna bitumiczna 

23 1418-32 Kreda malarska (mielona) 

24 1419-1 Gruz budowlany 

25 1436-9 Elementy gipsowe pozostałe osobno nie wymienione - 

wyłącznie elementy dekoracyjne 

26 1445-1 Kafle 

27 1456-11, -12 Elementy urządzeń osiedli z betonu - wyłącznie słupki 

ogrodzeniowe i płytki (deski) ogrodzeniowe do 

ogrodzeń o wysokości do 2,20 m 

28 1482-3 Elementy dekoracyjne budowlane z alabastru i 

malachitu 

29 1484-2 Wapno gaszone na mokro (lasowane) 

30 1711-11 Tarcica sosnowa nieobrzynana ogólnego przeznaczenia 

31 1711-21 Tarcica świerkowa i jodłowa nieobrzynana ogólnego 

przeznaczenia 

32 1711-31 Tarcica modrzewiowa nieobrzynana ogólnego 

przeznaczenia 



33 1711-32 Tarcica modrzewiowa obrzynana ogólnego przeznaczenia 

34 1715-4 Tarcica podłogowa strugana iglasta 

35 1715-5 Listwy przyścienne z drewna 

36 1733-31 Wrota drewniane klepkowe i wrota drewniane deskowe - 

wyłącznie wrota otwierane ręcznie, dla których nie ma 

wymagań odnośnie do izolacji cieplnej, akustyczności, 

odporności ogniowej lub dymoszczelności 

37 1733-84 Listwy do stolarki drewnianej otworowej 

38 1734-21 Boazerie z drewna 

39 1734-3 Ogrodzenia z drewna i z materiałów drewnopochodnych 

40 1734-9 Stolarka budowlana pozostała osobno nie wymieniona: 

gonty, parapety, progi, okiennice, osłony instalacji 

budowlanych i elementy dekoracyjne z drewna 

41 1735-12 Komplety elementów budynków letnich 

jednokondygnacyjnych wolno stojących z drewna 

42 1735-91 Komplety elementów altan z drewna 

43 1829-91 Tapety papierowe 

44   Elementy do budowy kominków z paleniskiem odkrytym 

 


