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Zawory zwrotne do przepompowni Êcieków
zawierajàcych fekalia
Cz´Êç III. Wprowadzenie zaworów zwrotnych kolanowych do obrotu
Miros∏aw Szuster

Dyrektywa RE nr 89/106/EWG
Je˝eli istniejà stosowne regulacje Unii
Europejskiej ustalajàce wymagania
techniczne dla okreÊlonej grupy wyrobów, majà one pierwszeƒstwo przed
regulacjami krajowymi, w tym zakresie. W odniesieniu do wyrobów stosowanych w budownictwie g∏ównym
elementem harmonizujàcym ten obszar jest Dyrektywa Rady Europy nr
89/106/EWG „w sprawie zbli˝enia
ustaw i aktów wykonawczych paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych wyrobów
budowlanych”. Oprócz zadania zniesienia barier technicznych w obrocie
wewnàtrz samej wspólnoty, stanowi
ona podstawowy dokument unifikacyjny dla ca∏ego budownictwa.
W Polsce podstawowymi aktami
prawnymi wdrà˝ajàcymi w/w dyrektyw´ sà:
• ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207,
poz. 2016 z póên. zmianami) ustalajàca, mi´dzy innymi, wymagania
podstawowe dla obiektów budowlanych wznoszonych na terytorium RP
• ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr
92, poz. 881) wraz z przepisami wy-

konawczymi, okreÊlajàca zasady wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych
oraz zasady ich kontroli przez organy administracji publicznej.
Wyrób budowlany
Wyrobem budowlanym,
zgodnie z art. 2 pk. 1
ustawy o wyrobach budowlanych, jest rzecz ru- Testowany zawór na instalacji badawczej w po∏o˝eniu le˝àcym
choma, bez wzgl´du na
stopieƒ jej przetworzenia, przeznaa) zestawy elementów do przepomczona do obrotu, wytworzona w celu
powni Êcieków i urzàdzenia do
zastosowania w sposób trwa∏y
oczyszczania Êcieków,
w obiekcie budowlanym, wprowadzab) wyroby do kanalizacji na zewnàtrz
na do obrotu jako wyrób pojedynczy
budynków - zestawy i elementy:
lub jako zestaw wyrobów do stoso- dla zak∏adów oczyszczania Êciewania we wzajemnym po∏àczeniu
ków i urzadzenia do oczyszczania
stanowiàcym integralnà ca∏oÊç u˝ytÊcieków w miejscu ich powstania
kowà i majàca wp∏yw na spe∏nienie
(oczyszczalnie przydomowe),
wymagaƒ podstawowych (bezpie- do odprowadzania wody deszczeƒstwo konstrukcji, bezpieczeƒstwo
czowej,
po˝arowe, bezpieczeƒstwo u˝ytkowa- do odprowadzania fekaliów oraz
nia, higiena i zdrowie, ochrona przed
Êcieków organicznych - osadniki
ha∏asem, oszcz´dnoÊç i izolacyjnoÊç
gnilne.
cieplna).
Zgodnie z rozporzàdzenia ministra inW szczególnoÊci wyrobami budowfrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
lanymi, a wi´c wyrobami podlegajàcyw sprawie sposobów deklarowania
mi przepisom ustawy o wyrobach buzgodnoÊci wyrobów budowlanych
dowlanych, sà wyroby obj´te mandaoraz sposobu znakowania ich znatami Komisji Europejskiej na opracokiem budowlanym (Dz. U. nr 198,
wanie norm zharmonizowanych wypoz. 2041) grupy tych wyrobów wyrobów budowlanych i wytycznych
magajà minimum systemu oceny
EOTA do europejskich aprobat techzgodnoÊci 3, a wi´c z udzia∏em jednicznych; zgodnie z art. 7 ust. 3 pkt. 1
nostki notyfikowanej (znak CE) lub
ustawy o wyrobach budowlanych. Miakredytowanej (znak budowlany).
nister Infrastruktury og∏osi∏ w DzienniPrzepis ust.1 art. 5 ustawy o wyroku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polbach budowlanych precyzuje zapis
skiej „Monitor Polski” z 2004 r. (nr 32,
art. 4 (o wprowadzaniu wyrobu bupoz. 571) wykaz takich mandatów,
dowlanego do obrotu):
wraz z ich zakresem przedmiotowym.
„Wyrób budowlany nadaje si´ do stoZawory zwrotne do Êcieków fekalsowania przy wykonywaniu robót bunych jak i do wód deszczowych oraz
dowlanych, je˝eli jest:
Êcieków organicznych mieszczà si´
1) oznakowany CE, co oznacza, ˝e dow mandacie M/118 (CONSTRUCT
konano oceny jego zgodnoÊci
96/145A,rev.1) poz. 18 „Wyroby do
z normà zharmonizowanà albo eukanalizacji” w nast´pujàcych grupach
ropejskà aprobatà technicznà, bàdê
wyrobów:
krajowà specyfikacjà technicznà
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Wst´p
Fakt stworzenia w Unii Europejskiej
systemu oceny wyrobów budowlanych, przyj´tego we wszystkich krajach Wspólnoty wià˝e si´ ÊciÊle z poj´ciem „Europejski system oceny zgodnoÊci wyrobów budowlanych” i dotyczy bezpieczeƒstwa, jakoÊci oraz
trwa∏oÊci wznoszonych obiektów budowlanych, które w znacznej mierze
zale˝à od w∏aÊciwoÊci u˝ytkowych
i w∏asnoÊci technicznych poszczególnych wyrobów czy te˝ zestawów wyrobów u˝ytych do ich wznoszenia.
Przygotowanie jednolitych systemów oceny jakoÊci wyrobów nie omin´∏o równie˝ takich wyrobów budowlanych jak zawory zwrotne z przeznaczeniem do Êcieków zawierajàcych fekalia jak i Êcieków bez fekaliów.
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paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznanà przez Komisj´ Europejska za zgodnà z wymaganiami podstawowymi, albo
2) umieszczony w okreÊlonym przez
Komisj´ Europejskà wykazie wyrobów majàcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczeƒstwa, dla
których producent wyda∏ deklaracj´ zgodnoÊci z uznanymi regu∏ami
sztuki budowlanej, albo
3) oznakowany, z zastrze˝eniem ust.
4 (mo˝liwoÊç wydania rozporzàdzenia, dla okreÊlonych grup wyrobów, obowiàzkowego oznakowania CE), znakiem budowlanym, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 1 do
niniejszej ustawy.”
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Systemy oceny zgodnoÊci
wyrobów budowlanych
Przepisy ustawy zak∏adajà istnienie
w Polsce dwóch systemów legalizacji
wyrobów budowlanych:
• system europejski (wyroby budowlane oznakowane CE), odnoszàcy
si´ do wyrobów, dla których istniejà
zharmonizowane specyfikacje techniczne w postaci norm zharmonizowanych z dyrektywà 89/106/EWG
lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych EOTA,
• system krajowy (wyroby budowlane
oznakowane znakiem budowlanym)
opierajàcy si´ na specyfikacjach
technicznych w postaci Polskich
Norm lub krajowych aprobat technicznych.
System krajowy, oparty na znakowaniu wyrobów znakiem budowlanym,
pe∏ni funkcj´ uzupe∏niajàca w stosunku do systemu europejskiego. Jego zakres przedmiotowy b´dzie sukcesywnie ograniczany w miar´ rozszerzania
zakresu wprowadzania zharmonizowanych z dyrektywà 89/106/EWG specyfikacji technicznych (norm zharmonizowanych i europejskich aprobat
technicznych) i zwiàzanym z tym zakresem stosowania oznakowania CE.
W chwili obecnej producenci wyrobów budowlanych mogà fakultatywnie stosowaç znakowanie CE lub
oznaczenie znakiem budowlanym,
gdy˝ normy zharmonizowane sà
wprowadzane jako Polskie Normy.
Wprowadzenie w ostatnim czasie
do zbioru Polskich Norm normy zharmonizowanej dla: „Przepompownie
Êcieków w budynkach i ich otoczeniu

Tabliczka znamionowa zaworu

Zasady budowy i badania Cz´Êç 4: Zawory zwrotne do przepompowni Êcieków bez fekaliów i z fekaliami (PN-EN
12050)” spowodowa∏o du˝e zamieszanie na rynku armatury zwrotnej
przydatnej do Êcieków, zw∏aszcza zawierajàcych fekalia, gdy˝ nie mo˝na
w ˝aden sposób ominàç cytowanej
wy˝ej normy przy ocenie zgodnoÊci
wyrobu. Dodatkowo okaza∏o si´, ˝e
badania typu przeprowadzone zgodnie z tà normà, zw∏aszcza w odniesieniu do zaworów zwrotnych kulowych
istniejàcych na rynku, trudno przeprowadziç z wynikiem pozytywnym i nale˝a∏oby stworzyç nowe konstrukcje
tych zaworów. Pierwszà takà konstrukcjà zaworów spe∏niajàcà wymagania normy zharmonizowanej PN-EN
12050-4 jest konstrukcja zaworu zwrotnego kolanowego SZUSTER system.
Dopiero po przeprowadzeniu,
z wynikiem pozytywnym, badaƒ typu
wykonanych przez jednostk´ notyfikowanà (laboratorium notyfikowane) lub laboratorium akredytowane
oraz zorganizowaniu zak∏adowej
kontroli produkcji producent zaworu
zwrotnego do Êcieków fekalnych mo˝e przystàpiç do sporzàdzenia deklaracji zgodnoÊci dla tego wyrobu
i oznaczyç go znakiem CE lub znakiem budowlanym.
Podsumowanie
Pozostaje jeszcze do poruszenia kwestia dotychczas stosowanych dokumentów odniesienia przy ocenie
zgodnoÊci zaworów zwrotnych do
Êcieków fekalnych. Jak powszechnie
wiadomo, by∏y nimi aprobaty techniczne wydawane przez Centralny
OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej „INSTAL” oraz Certyfikaty zgodnoÊci wystawiane przez
OÊrodek Badawczo-Rozwojowy Armatury Przemys∏owej w Kielcach (obecnie ju˝ nie istnieje).
Wprowadzenie normy zharmonizowanej wstrzymuje dla obj´tego nià

wyrobu mo˝liwoÊç wydawania aprobaty krajowej. Wydane wczeÊniej
aprobaty techniczne (wydane przed
terminem wejÊcia w ˝ycie odpowiedniej normy zharmonizowanej) zachowujà swoja wa˝noÊç, do czasu up∏ywu okresu wa˝noÊci.
Zgodnie z przyj´tà zasadà nadrz´dnego traktowania norm zharmonizowanych, wsz´dzie tam, gdzie si´ one
pojawiajà, powinny zast´powaç krajowe techniczne specyfikacje odniesienia. Dlatego Polski Komitet Normalizacyjny zgodnie z ustawa o normalizacji przeniós∏ wszystkie normy bran˝owe do archiwum. Ich status norm
archiwalnych pozwala na korzystanie
z nich w niektórych indywidualnych
przypadkach, lecz nie mogà one byç
podstawà do wprowadzania wyrobu
budowlanego na rynek, a tym bardziej znakowania tego wyrobu znakiem budowlanym.
Jakby nie patrzeç, dla oznakowania
wyrobu w postaci zaworu zwrotnego
do Êcieków fekalnych znakiem CE czy
znakiem budowlanym, zawsze dokumentem odniesienia dla wystawienia
deklaracji zgodnoÊci b´dzie norma
zharmonizowana PN-EN 12050-4.
Niezwykle istotna, dla wprowadzajàcego wyrób do obrotu, jest aktualizacja Prawa Zamówieƒ Publicznych
(zapisy art. 30 PZP; Dz.U. 2006 nr 79
poz. 551), która w sposób jednoznaczny mówi, ˝e opis przedmiotu zamówienia musi w pierwszej kolejnoÊci
opieraç si´ o cechy techniczne i jakoÊciowe z zachowaniem Polskich Norm
przenoszàcych normy europejskie
(normy zharmonizowane) do opisu
przedmiotu zamówienia, przygotowywanego przez Zamawiajàcego.
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