
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
KARTA WYROBU BUDOWLANEGO NR 866 
Część A 
 

Typ i nazwa wyrobu budowlanego Siatka z włókna szklanego G-145 

Specyfikacja techniczna zastosowana przez 
producenta wyrobu budowlanego 

Aprobata techniczna ITB  
AT-15-6484/2009 (+ Aneks 1, Aneks 2, Aneks 3) 

Numer i data wpisu 
Nr 866  

(faktyczna data wpisu w sprawie 
EZD.4100.4.2017) 

Kod decyzji*) 1 

Organ wydający decyzję   8 
Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 

Data wydania i znak decyzji 
01.03.2017 r. 

WWB.7782.31.2017.V.64.K.56 (nr 387/2017) 
WWB.7782.31.2017.V.64.K.57 (nr 388/2017) 

Data, z jaką decyzje stały się ostateczne 24.03.2017 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające na 
jej identyfikację**) 

Data produkcji: kwiecień 2015 r. 
Kod: MUG-SP-45-#50-C 

56 rolek 

Kod taryfy celnej**) - 

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację 

Siatka z włókna szklanego G-145 
przeznaczona do zbrojenia ścian w 

bezspoinowych systemach ociepleń ścian 
zewnętrznych budynku, wyrób barwy białej w 
postaci rolki (1mx50m) o gramaturze 145g/m2 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Chiny 

Dane producenta wyrobu budowlanego 
  
 

1) nazwa Selena S.A. 

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

ul. Wyścigowa 56e, 53-012 Wrocław 

3) NIP (EURONIP) ***) 8940005523 

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 CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o. 

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

ul. Krakowiaków 78, 02-255 Warszawa 



gospodarczej 

3) NIP (EURONIP)***) 5261009959 

Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 

1. Informacja dołączona do wyrobu budowlanego 
oznakowanego znakiem budowlanym 
niezgodna wymaganiami (§ 12 ust. 1 pkt 4 i 
ust. 2 rozporządzenia w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów 
budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym) w zakresie numeru i 
daty wystawienia krajowej deklaracji zgodności 

2. Negatywny wynik badania w zakresie 
wymiarów oczka w świetle. 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób budowlany 

Ryzyko niespełnienia przez obiekt budowlany, w 
którym wyrób został zastosowany, wymagań 
podstawowych, w tym dot. 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 

Adres zakładu produkcyjnego: Shucheng 
Industry Zone no 5, 231300 Shucheng City, 
Anhui Province. 
 

Kontrolę wyrobu przeprowadzono w jednym ze 
sklepów sieci CASTORAMA POLSKA – ul. 
Legnicka 58,54-204 Wrocław. 

 
Objaśnienie: 
*) Wpisuje się następujące kody decyzji: 

"1" - zakaz dalszego udostępniania wyrobu budowlanego przez sprzedawcę oraz nakaz wycofania z obrotu 
wyrobu budowlanego przez producenta lub importera (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 
r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”), 

"2" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego przez sprzedawcę (art. 30 ust. 1 pkt 3 ustawy), 
"3" - zakaz obrotu wyrobem budowlanego (art. 30 ust. 2 ustawy), 
"4" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy), 
"5" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego (art. 31 ust. 2 ustawy), 
 
uzupełnione, jeżeli jest taka potrzeba, następującymi indeksami: 
"O" - nakaz wycofania z obrotu wyrobu budowlanego wraz z obowiązkiem producenta, importera lub 

sprzedawcy odkupienia wyrobu na żądanie osób, które faktycznie nim władają (art. 31a ust. 1 ustawy); 
"Z" - nakaz zniszczenia wyrobu budowlanego (art. 31a ust. 3 ustawy). 

 
**) Wypełnić, jeżeli ma to zastosowanie. 
***) Dane udostępniane wyłącznie właściwemu organowi. 

 

 


