
 

KARTA WYROBU NR  788 
 
CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  

II - A  

Nazwa wyrobu budowlanego 
Słupek prowadzący U-1a do optycznego prowadzenia 
ruchu drogowego 

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/111 
ze zmianami wprowadzonymi przez mandat M/126 i M/132 

Numer i data wpisu Nr 788, z dnia 21.05.2012 r. 

Kod decyzji 5 

Organ wydający decyzję skutkującą wpisem 
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  
w Poznaniu 

Data wydania i numer decyzji 27.02.2012 r., Nr 2/2012 

Data, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu  
w Wykazie stała się ostateczna 15.03.2012 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 

Słupek prowadzący U-1a do optycznego prowadzenia ruchu 
drogowego wykonany z homogenicznej mieszaniny 
polietylenu z dodatkami uszlachetniającymi , na którym 
umieszczane są elementy odblaskowe równoległoboczne 
o szerokości 4 cm i wysokości 20 cm wykonane 
z polimetakrylanu metylu (PMMA). 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Polska 

Dane producenta wyrobu budowlanego*
)  

1) nazwa 
Zakład Produkcji Elementów Drogowych s.c. 
Elżbieta i Waldemar Woźniak 

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

ul. St. Staszica 12,   64-600 Oborniki 

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  

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

 

3) NIP (EURONIP)**
)
  

Dane sprzedawcy wyrobu budowlanego*)  

1) nazwa  

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

 

3) NIP (EURONIP)**
)
  



Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 

Producent nie dokonał wymaganej oceny zgodności 
wyrobu budowlanego z posiadaną Aprobatą Techniczną 
IBDiM nr AT/2007-03-0090, tj.:  
-  nie wdrożył zakładowej kontroli produkcji, 
-  nie uzyskał certyfikatu zgodności wyrobu wymaganego 
   w systemie oceny zgodności „1”, 
co stanowi naruszenie przepisów § 4 ust. 2 i § 11 
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.).  

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 tym w szczególności dotyczących bezpieczeństwa 
użytkowania, w przypadku niespełnienia przez wyrób 
wymaganych wartości współczynnika odblasku, luminacji 
i chromatyczności. 

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, jeżeli ma to zastosowanie. 

**
)
 Dane udostępniane wyłącznie właściwemu organowi. 

 


