
 

KARTA WYROBU NR  818 
 
CZĘŚĆ II – INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE  
  

II - A  

Nazwa wyrobu budowlanego 
Elementy oczyszczalni ścieków z betonu zbrojonego 
– Zbiornik betonowy i płyta przykrywowa 

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 /118  

Numer i data wpisu Nr 818, z dnia 06.02.2013 r. 

Kod decyzji 4 

Organ wydający decyzję skutkującą wpisem 
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 
w Warszawie 

Data wydania i numer decyzji 20.11.2012 r., nr 1797 /2012 

Data, z jaką decyzja będąca podstawą wpisu  
w Wykazie stała się ostateczna 12.12.2012 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające 
na jej identyfikację 

Wszystkie egzemplarze wyrobu budowlanego  wprowadzone 
do obrotu od 01.12.2011 r. do 23.08.2012 r. 

Kod taryfy celnej*)  

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację 

Prostopadłościenny zbiornik żelbetowy, bez otworów (płyta 

denna zespolona ze ścianami bocznymi) z pokrywą 

zawierającą otwór rewizyjny oraz otwór wentylacyjny. 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Polska 

Dane producenta wyrobu budowlanego*
)  

1) nazwa PPHIU “SAŁEXPOL”  Paweł Marcin Sałkiewicz 

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

Owadów 22A,  26-631 Jastrzębia 

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 

 
Zakwestionowany wyrób budowlany nie spełnia wymagań 
określonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. 
zm.) oraz w rozporządzeniu 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:  
-  producent nie przeprowadził prawidłowej oceny 

zgodności wyrobu przy udziale akredytowanego 
laboratorium w wymaganym systemie 3 – brak 
wstępnego badania typu, 

-  wyrób nie posiadał oznakowania znakiem budowlanym, 
-  do wyrobu nie dołączono obowiązkowej informacji 

wymaganej przepisami § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia. 
 

Wystawienie deklaracji zgodności, potwierdzającej 
przeprowadzenie prawidłowej oceny zgodności z właściwą 
specyfikacją techniczną wyrobu - było bezpodstawne.  

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany 

Zastosowanie wyrobu w sposób właściwy w obiekcie 
budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez ten obiekt 
wymagań podstawowych, w tym bezpieczeństwa  
użytkowania i 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, jeżeli ma to zastosowanie. 

 

 


