
KARTA WYROBU NR  769 
 
CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  
II - A  

Nazwa wyrobu budowlanego kolano montażowe PP ½’’ Ø20 mm 

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 i M/136 

Numer i data wpisu Nr 769, z dnia 10.04.2012 r. 
Kod decyzji 3 

Organ wydający decyzję skutkującą wpisem Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Katowicach 

Data wydania i numer decyzji 31.08.2011 r., Nr 75/2011 
Data, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu  
w Wykazie stała się ostateczna 14.09.2011 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające 
na jej identyfikację zgodnie ze stanem magazynowym sprzedawcy 57 sztuk 

Kod taryfy celnej*)  

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację kolano montażowe PP ½’’ Ø20 mm  

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Turcja 
Dane producenta wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa Hakan Plastik Boru ve Profil San. Tic. A.S., Turcja 

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

Organize Sanayi Bölgesi Gaziosmanpaşa Mah Istiklal Cad. 

No: 11 59500 Çerkezköy 
3) NIP (EURONIP)**)  
Dane upoważnionego 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 Magic Pipe Hakan Plastik. Sp. z o.o.  
2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 

tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

ul. Armii Krajowej 2; 05-500 Piaseczno 

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

1) nazwa 
Marcin Brozio i Michał Cholewa prowadzący działalność 
gospodarczą pod nazwą Instal-Hurt. S.c.  

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

ul. Fabryczna 11; 43-100 Tychy 

3) NIP (EURONIP)**)  



Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 

1.   Brak wymaganego oznakowania znakiem budowlanym 
oznaczającego dokonanie obowiązkowej oceny 
zgodności z właściwą specyfikacją techniczną  wyrobu, 
czym producent naruszył  przepisy art. 4 oraz art. 5 ust. 1 
pkt. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.). 

2.  Skontrolowany wyrób nie spełnia wymagań  określonych 
w § 12 ust.1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, 
poz. 2041 z późn. zm.) – ze względu na brak  
obowiązkowej informacji dołączonej do wyrobu, w której 
powinna być określona m. in. identyfikacja wyrobu (wg 
specyfikacji technicznej). 

3.  Importer - firma Magic Pipe Hakan Plastik Sp. z o.o.  
     ul. Armii Krajowej 2; 05-500 Piaseczno po wszczęciu 

postępowania administracyjnego podjął nieskuteczne 
działania naprawcze. Na wyrobie umieścił znak podobny 
do znaku budowlanego (niezgodny ze wzorem 
opublikowanym w załączniku nr 1 do ustawy o wyrobach 
budowlanych) oraz niepełną informację dołączaną 
do wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem 
budowlanym. 
Ponadto, ww. importer nie udowodnił swego prawa 
do podjęcia działań naprawczych ponieważ nie przedłożył 
dokumentu potwierdzającego status upoważnionego 
przedstawiciela producenta. 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany 

Zastosowanie we właściwy sposób wyrobu budowlanego 
w obiekcie budowlanym może nie zapewnić spełnienia 
przez obiekt budowlany wymagań podstawowych 
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 niezbędne do identyfikacji wyrobu 
budowlanego Wyrób w kolorze szarym  

   
 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, jeżeli ma to zastosowanie. 

**) Dane udostępniane wyłącznie właściwemu organowi. 

 


