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Załącznik nr 2 do DACW-01 

Grupy dla wyrobów budowlanych 

GRUPA DECYZJA KE WYROBY SYSTEM 

I 

95/467/WE Kominy, przewody kominowe, wyroby gipsowe i łożyska 
konstrukcyjne 1 

97/740/WE Elementy murowe i wyroby związane 1 / 2+ 
97/808/WE Wyroby posadzkowe i podłogowe 1 
99/94/WE Prefabrykowane wyroby ze zwykłego lekkiego 

autoklawizowanego betonu komórkowego 2+ 

99/89/WE Zestawy do wykonywania schodów prefabrykowanych 1 / 2+ 
97/463/WE Kotwy tworzywowe do betonu i konstrukcji murowych 2+ 

 

II 

96/582/WE Kotwy metalowe do stosowania w betonie – pod dużym 
obciążeniem; systemy oszklenia ze spoiwem konstrukcyjnym 1 

97/161/WE Kotwy metalowe do betonu stosowane przy mocowaniu 
systemów lekkich konstrukcji – pod małym obciążeniem 2+ 

97/177/WE Kotwy metalowe wklejane do konstrukcji murowych 1 
97/597/WE Stal zbrojeniowa i sprężająca do betonu 1+ 
97/638/WE Łączniki do wyrobów konstrukcyjnych z drewna 2+ 
98/214/WE Metalowe wyroby konstrukcyjne i elementy pomocnicze 1 / 2+ 
98/456/WE Zestawy zakotwień i cięgien do sprężania konstrukcji 

kablobetonowych 1+ 

99/471/WE Urządzenia grzewcze 1 
99/472/WE Rury, zbiorniki i elementy pomocnicze nieprzeznaczone do 

kontaktu z wodą do spożycia przez ludzi 1 

2001/19/WE Złącza dylatacyjne do mostów drogowych 1 
2002/359/WE Wyroby kontaktujące się z wodą przeznaczona do spożycia 

przez ludzi 1+ 

2003/639/WE Trzpienie do złączy konstrukcyjnych 2+ 
 

III 

97/556/WE Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi 1 / 2+ 
98/279/WE Zestawy/systemy nienośne szalunków traconych opartych  

na pustakach lub płytach z materiałów izolacyjnych albo  
z betonu 

1 / 2+ 

99/91/WE Wyroby do izolacji cieplnej 1 
98/143/WE Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów 

wodoodpornych mocowanych mechanicznie 
2+ 

98/436/WE Wyroby do pokryć dachowych, okien połaciowych, świetlików 
dachowych oraz wyposażenia pomocniczego 

1 

99/90/WE Membrany  1 / 2+ 
96/581/WE Geotekstylia 2+ 

 

IV 

97/176/WE Wyroby konstrukcyjne z drewna litego i wyposażenia 
pomocniczego 

1 / 2+ 

97/462/WE Płyty drewnopochodne surowe oraz fornirowane lub 
powlekane 

1 / 2+ 

99/455/WE Zestawy wyrobów do wykonywania budynków szkieletowych 
z drewna i budynków z bali 

1 

 

V 
97/555/WE Cementy, wapno budowlane oraz inne spoiwa hydrauliczne 1+ / 2+ 

99/469/WE Wyroby związane z betonem, zaprawą i zaczynem 1 / 1+ / 2+ 
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VI 96/579/WE Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 1 
 

VII 96/577/WE Stałe urządzenia gaśnicze 1 
 

VIII 

96/578/WE Urządzenia sanitarne 1 
98/600/WE Samonośne przepuszczające światło zestawy dachowe 1 
99/93/WE Drzwi, okucia, żaluzje, rolety, bramy i okucia budowlane 1 
2000/245/WE Szkło płaskie, profilowane i wyroby ze szkła 1 

 

IX 

99/470/WE Kleje budowlane 1 / 2+ 
2001/308/WE Prefabrykowane drobnowymiarowe elementy ociepleń z 

gotową fakturą 
1 

2003/640/WE Zestawy okładzin ścian zewnętrznych 1 / 2+ 
2003/655/WE Pokrycia wodochronne do ścian i podłóg pomieszczeń 

mokrych 
1 / 2+ 

2003/722/WE Zestawy do zabezpieczeń wodochronnych nawierzchni 
mostowych nanoszonych w postaci płynnej 

2+ 

98/599/WE Zestawy do wykonywania powłokowych pokryć dachowych 
nanoszonych w postaci płynnej 

1 

 

X 
98/598/WE Kruszywa  2+ 
98/601/WE Wyroby do budowy dróg 1 / 2+ 

 

XI 

98/213/WE Zestawy do wykonywania ścian działowych 1 

98/437/WE Wyroby do wykańczania ścian wewnętrznych, zewnętrznych  
i sufitów 1 

96/580/WE Zestawy ścian osłonowych 1 

99/92/WE Lekkie kompozytowe drewnopochodne belek i słupów z 
uwzględnieniem T, tj. kombinacja belka/płyta 1 

 

XII 

99/454/WE Wyroby stanowiące przegrody ogniowe, uszczelnienia przed 
ogniem oraz wyroby ogniochronne 

1 
 

2000/447/WE Prefabrykowane płyty żebrowane ze współpracującymi 
okładzinami z materiałów drewnopochodnych oraz lekkich 
samonośnych płyt zespolonych 

1 

2003/728/WE Zestawy obiektów o konstrukcji szkieletowej z metalu, 
zestawy obiektów o konstrukcji szkieletowej z betonu, 
obiektów prefabrykowanych, zestawów do wykonywania 
pomieszczeń chłodniczych i zestawów zabezpieczających 
przed obrywami skalnymi 

1 

 

 


