
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 

KARTA  WYROBU BUDOWLANEGO  NR 860 

CZĘŚĆ A 
 

Nazwa wyrobu budowlanego 
Siatka podtynkowa z włókna szklanego OMT 999 

TOP PREMIUM 145  

Specyfikacja techniczna zastosowana przez 

producenta wyrobu budowlanego 
AT-15-3632/2014 

Numer i data wpisu Nr 860,  z dnia 08.07.2016 r. 

Kod decyzji 1 

Organ wydający decyzję 
Warmińsko - Mazurski Wojewódzki Inspektor 

Nadzoru Budowlanego w Olsztynie 

Data wydania i znak decyzji 28.01.2016 r., nr 1; nr 2 

Data, z jaką decyzja stała się ostateczna 17.03.2016 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego 

pozwalające 

na jej identyfikację 

Nr partii 1/2015; data produkcji 04.05.2015 w ilości 

3597 m.b. 

Kod taryfy celnej**)  

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 

identyfikację 

Siatka podtynkowa z włókna szklanego w kolorze 

białym 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Polska 

Dane producenta wyrobu budowlanego*) 

1) nazwa Od A do Z S.A.  

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 

tożsame z miejscem wykonywania działalności 

gospodarczej 

Helska 47 lok. 61 

91-342 Łódź 

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 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „ART-DOM” 

Robert Siołek 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest 

tożsame z miejscem wykonywania działalności 

gospodarczej 

Krzemowa 3 

19-300 Ełk 

3) NIP (EURONIP)***)  



Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu 

budowlanego 

1. Kontrolowany wyrób nie spełnia wymagań 

określonych w art. 8 ust. 1 ustawy  z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 883, z późn. zm.). 

Producent przy ocenie zgodności przedmiotowego 

wyrobu zastosował aprobatę techniczną, w przypadku 

której nie występował jako jej wnioskodawca, a zatem 

oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem 

budowlanym nie jest dopuszczalne. 

2. Z otrzymanych raportów wynika, że badane próbki 

wyrobu nie spełniają deklarowanej przez producenta 

masy powierzchniowej i siły zrywającej wzdłuż 

osnowy na próbkach przechowywanych 28 dni w 

roztworze alkalicznym. 

3. Informacja dołączona do wyrobu jest niezgodna z 

§12 ust. 1 pkt 4 i 6 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.) z 

uwagi na brak wskazania numeru i daty wystawienia 

krajowej deklaracji zgodności oraz nazwy jednostki 

certyfikującej, która brała udział w ocenie zgodności. 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób 

budowlany 

Wyrób zastosowany w sposób właściwy w obiekcie 

budowlanym może nie zapewnić spełnienia przez 

obiekt budowlany, w którym został zastosowany 

wymagań podstawowych, w tym między innymi 

bezpieczeństwa użytkowania, a w odniesieniu do 

zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian 

zewnętrznych budynków, wymagań dotyczących m. 

in. odpowiedniej charakterystyki energetycznej 

budynku oraz oszczędności energii i odpowiedniej 

izolacyjności cieplnej przegród. 

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu 

budowlanego 
 

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu 

budowlanego 
 

Inne informacje niezbędne do identyfikacji 

wyrobu budowlanego 

W informacji dołączonej do wyrobu został wskazany 

zakład produkcyjny: Mirosław Osipczuk, ul. Łaska 

3/5, 95-200 Pabianice  
 


