
 

KARTA WYROBU NR  794 
 
CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  
II - A  

Nazwa wyrobu budowlanego 
bateria kuchenna ELVERDAM;  z porcelanowym 
uchwytem, satynowana, nr art. 201.133.79  

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/136 

Numer i data wpisu 794, z dnia 18.06.2012 r. 
Kod decyzji 2 

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

Data wydania i numer decyzji 14 marca 2012 r., decyzja nr 27/2012 

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

12 kwietnia 2012 r.  

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające 
na jej identyfikację zgodnie ze stanem magazynowym sprzedawcy - 4 sztuki; 

Kod taryfy celnej*)    

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację 

bateria kuchenna ELVERDAM;  z porcelanowym 
uchwytem, satynowana, nr art. 201.133.79 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Chiny 

Dane producenta wyrobu budowlanego*)    

1) nazwa IKEA of Sweden AB  

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

IKEA of Sweden AB z siedzibą w Älmhult, Szwecja  
 
zakład produkcyjny: Shengzhen Globe Union Industrial 
Cor, ulica Yue Xing Wei Village, Fu Ming Town, 518110, 
GuanLan, ShenZhen, GD, Chiny 

3) NIP (EURONIP)**)  
Dane upoważnionego przedstawiciela producenta 
wyrobu budowlanego*) brak upoważnionego przedstawiciela w Polsce  

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 IKEA Retail  

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

Plac Szwedzki 3, 05-090 Raszyn 
 
miejsce kontroli: IKEA Katowice, Al. Roździeńskiego 95, 
40-203 Katowice 



3) NIP (EURONIP)**)  

Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 

1. Brak oznakowania wyrobu budowlanego znakiem 
budowlanym oraz brak dokonania właściwej oceny 
zgodności, czym producent naruszył w szczególności 
art. 4 i 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. Brak kompletnej informacji dołączonej do wyrobu, 
zgodnej z § 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),  
a w szczególności brak: 
-  adresu zakładu produkującego wyrób (podano 

państwo), 
-  identyfikacji wyrobu budowlanego zawierającej 

nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę i klasę  
wg specyfikacji technicznej,  

-  numeru i roku publikacji specyfikacji technicznej, 
z którą potwierdzono zgodność wyrobu, 

-  numeru i daty wystawienia krajowej deklaracji 
zgodności, 

-  innych danych wynikających ze specyfikacji 
technicznej. 

 
Jednocześnie, w ocenie organu wyrób nie spełnia 
przesłanek, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 4 
ustawy o wyrobach budowlanych. Wyrób nie mógł 
bowiem być wprowadzony legalnie w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej, tj. w Szwecji, 
w szczególności z uwagi na fakt, iż miejsce produkcji 
(podane przez sprzedawcę w trakcie postępowania 
administracyjnego) nie jest objęte szwedzkim 
świadectwem aprobaty technicznej przedmiotowego 
wyrobu. 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany 

Zastosowanie wyrobu w sposób zgodny  
z przeznaczeniem może spowodować niespełnienie 
przez obiekt budowlany, w którym zostanie zastosowany, 
wymagań podstawowych, w tym w szczególności 
dotyczących bezpieczeństwa użytkowania oraz 
zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych  
i zdrowotnych. 

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu budowlanego  

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu budowlanego  

Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu 
budowlanego 

Wyrób opakowany w kartonowe pudełko z informacjami 
naniesionymi na etykiecie: dane dotyczące podmiotu 
IKEA of Sweden (nazwa z adresem), nazwa 
ELVERDAM, rysunek techniczny baterii, nr 201.133.79, 
nr 17267, kolorowy nr 1005, Inter IKEA Systems 
B.V.1999, kod kreskowy, Made In China, Designed and 
Quality IKEA of Sweden NLA. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 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. 

 


