
 
 

KARTA WYROBU NR  742 
 
CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  
II - A  

Nazwa wyrobu budowlanego Zestaw odpływowy „L” PYRAMIS 

Numer mandatu udzielonego przez Komisj ę Europejsk ą 
albo pozycja w wykazie wyrobów budowlanych,  
o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 9 ust. 7 ustawy 

M/ 131 
ze zmianami wprowadzonymi przez mandat M /137 

Numer i data wpisu Nr 742,   z dnia  07.11.2011 r. 
Kod decyzji 3 

Organ wydaj ący decyzj ę skutkuj ącą wpisem Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Krakowie 

Data wydania i numer decyzji 18.08.2011r.,  Nr W.51 /11 

Data, z jak ą decyzja b ędąca podstaw ą wpisu  
w Wykazie stała si ę ostateczna 12.09.2011 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalaj ące 
na jej identyfikacj ę 

partia  objęta kontrolą w dniach od 27 maja 
do 3 czerwca 2011r. w ilości 208 sztuk 

Kod taryfy celnej* )  

Opis wyrobu budowlanego pozwalaj ący na jego 
identyfikacj ę 

Zestaw odpływowy w kolorze białym, składający się 
z wielu elementów łączonych wraz z gumowymi uszczelkami 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Polska  

Dane producenta wyrobu budowlanego *)   

1) nazwa Winkiel Sp. z o.o. 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 
tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

Niepruszewo,  ul. Cisowa 9,  64-320 Buk 

3) NIP (EURONIP)**)   
Dane upowa żnionego przedstawiciela producenta 
wyrobu budowlanego* )  

1) nazwa  
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 

tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

 

3) NIP (EURONIP)**)  
Dane importera wyrobu budowlanego* )  

1) nazwa  

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 
tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

 

3) NIP (EURONIP)**)  

Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego* )   

1) nazwa „GAMABIK”  Malec Chorobik Gawęda Sp. J. 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 
tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

30-721 Kraków,  ul. Surzyckiego 41 

3) NIP (EURONIP)**)  



Rodzaj i zakres niezgodno ści wyrobu budowlanego 

Do wyrobu nie dołączono kompletnej informacji wymaganej 
przepisem § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności  wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 
198, poz. 2041 z późn. zm), tj. brak określenia siedziby i 
adresu producenta oraz zakładu produkującego wyrób 
budowlany, brak identyfikacji wyrobu zawierającej: nazwę, 
nazwę handlową, typ, odmianę gatunek i klasę według 
specyfikacji technicznej.   

Zagro żenia, jakie mo że spowodowa ć wyrób budowlany 

Zastosowanie we właściwy sposób wyrobu budowlanego w 
obiekcie budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez 
obiekt budowlany wymagań podstawowych, w tym w 
szczególności dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 
oraz odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych 
oraz ochrony środowiska. 

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego  

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego   

Inne informacje niezb ędne do identyfikacji wyrobu 
budowlanego   

   
 II - B  
Informacja o wycofaniu wszystkich egzemplarzy 
zakwestionowanego wyrobu budowlanego z obrotu* ) 

 

Informacja o usuni ęciu niezgodno ści 
zakwestionowanego wyrobu budowlanego z 
wymaganiami okre ślonymi w ustawie* ) 

 

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji 
potwierdzaj ącej wyst ąpienie okoliczno ści, o których 
mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy  - organ wydający 
decyzję*) 

 

Data i znak decyzji  
Informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalno ści 
gospodarczej przez producenta, importera lub 
sprzedawcę*) 

 

Data usunięcia wpisu  

Objaśnienia:  

*
)
 Wypełnić, jeżeli ma to zastosowanie. 

**
)
 Dane udostępniane wyłącznie właściwemu organowi. 

 


