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CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  

II - A  

Nazwa wyrobu budowlanego Przewód gazowy SUPER EURO FPGS, 
zawór szybkozłącza R4, dł. 1,00m, DN 12 

Numer mandatu udzielonego przez Komisję Europejską 
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 M/ 137 

Numer i data wpisu Nr 749,  z dnia 14.12.2011 r.  

Kod decyzji 1 

Organ wydający decyzję skutkującą wpisem Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
we Wrocławiu 

Data wydania i numer decyzji 09.05.2011 r., nr  503/2011 oraz 505/2011 

Data, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu  
w Wykazie stała się ostateczna 29.08.2011 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające 
na jej identyfikację 

Wszystkie egzemplarze wyrobu budowlanego 
wprowadzonego do obrotu 

Kod taryfy celnej*)  

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację 

Wyrób (a właściwie zestaw wyrobów) złoŜony z metalowego 
przewodu gazowego SUPER EURO FPGS dł. 1,00 m, DN 
12 – dla którego specyfikację techniczną stanowi Polska 
Norma  PN-EN 14800:2007 – oraz zaworu szybkozłącza R4 
(wytworzonego przez innego producenta) – dla którego jako 
specyfikację techniczną określono aprobatę techniczną 
 AT/ 2005-04-17. 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Polska 

Dane producenta wyrobu budowlanego*
)  

1) nazwa „FAMAS” S.A. 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeŜeli jest 
toŜsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

ul. Kopernika 36, 90-552 Łódź 

3) NIP (EURONIP)**
)
  

Dane upowaŜnionego przedstawiciela producenta 
wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa  

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeŜeli jest 
toŜsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

 

3) NIP (EURONIP)**
)
  

Dane importera wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa  

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeŜeli jest 
toŜsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

 

3) NIP (EURONIP)**
)
  

Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa EURO-NET Sp. z o.o. 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeŜeli jest 
toŜsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

ul. Muszkieterów 15, 02-273 Warszawa, 
kontrolę wyrobu przeprowadzono w jednym ze sklepów 
sieci EURO-NET:  
RTV EURO AGD,  ul. Długa 37/ 47, 53-657 Wrocław. 



3) NIP (EURONIP)**
)
  

Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 

Producent  przeprowadził niewłaściwą ocenę zgodności (a 
właściwie brak oceny zgodności) wyrobu budowlanego 
wprowadzonego do obrotu jako zestaw: przewód gazowy 
SUPER EURO FPGS, dł. 1,00m, DN 12 oraz zawór 
szybkozłącza R4. W wyniku braku specyfikacji technicznej 
dot. takiego zestawu, producent nie spełnił wymagań art. 8 
ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 

ZagroŜenia, jakie moŜe spowodować wyrób budowlany 

Zastosowanie w sposób właściwy wyrobu moŜe nie 
zapewnić spełnienia przez obiekt budowlany, w którym 
został zastosowany, wymagań podstawowych dotyczących: 
bezpieczeństwa uŜytkowania oraz odpowiednich warunków 
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska. 

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego  

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego  

Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu 
budowlanego 

 

   

 II - B  

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

 

Informacja o usunięciu niezgodności 
zakwestionowanego wyrobu budowlanego z 
wymaganiami określonymi w ustawie*) 

 

Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji 
potwierdzającej wystąpienie okoliczności, o których 
mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1 ustawy - organ wydający 

decyzję*
) 

 

Data i znak decyzji  

Informacja o zaprzestaniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez producenta, importera lub 

sprzedawcę*
)
 

 

Data usunięcia wpisu  

Objaśnienia:  

*
)
 Wypełnić, jeŜeli ma to zastosowanie. 

**
)
 Dane udostępniane wyłącznie właściwemu organowi. 

 


