
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
KARTA WYROBU BUDOWLANEGO NR 867 
Część A 
 

Typ i nazwa wyrobu budowlanego 

  
Siatka z włókna szklanego ABC 

o masie powierzchniowej 145g/m2 i 

wymiarach 1mx50mb 

Specyfikacja techniczna zastosowana przez 
producenta wyrobu budowlanego 

Aprobata Techniczna ITB 
AT-15-9053/2012 

Numer i data wpisu 
Nr 867  

(faktyczna data wpisu w sprawie 
EZD.4100.6.2017) 

Kod decyzji*)   2  

Organ wydający decyzję  
Pomorski Wojewódzki Inspektor Nadzoru 

Budowlanego 

Data wydania i znak decyzji 
  05.10.2016 r. 

WWB.7782.4.53.2016.BG  
(nr 83/16) 

Data, z jaką decyzje stały się ostateczne 25.10.2016 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego pozwalające 
na jej identyfikację**) 

Ilość: 5 rolek o wymiarach 1mx50mb 

Kod taryfy celnej**) - 

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na jego 
identyfikację 

Siatka z włókna szklanego ABC 
o masie powierzchniowej 145g/m2 i 

wymiarach 1mx50mb w ilości 5 rolek u 
kontrolowanego sprzedawcy 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Chiny 

Dane producenta wyrobu budowlanego 
  
 

1) nazwa Yuchen International Sociedad Limitada 

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

  La Avenida Daniel Feo 
Poligono Industrial Las Chafiras nr 17 

San Miguel de Albona, Santa Cruz de 
Tenerife, Hiszpania 

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 Andrzej Małek TOM-BUD 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania, jeżeli jest ul. Portowa 7, 84-120 Władysławowo 



tożsame z miejscem wykonywania działalności 
gospodarczej 

3) NIP (EURONIP)***) 5881871630 

Rodzaj i zakres niezgodności wyrobu budowlanego 

Informacja dołączona do wyrobu 
budowlanego oznakowanego znakiem 
budowlanym niezgodna z wymaganiami: 
1. art. 8 ust. 1 ustawy o wyrobach 

budowlanych – brak adresu 
upoważnionego przedstawiciela 
producenta na terenie RP 

2. (§ 12 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w 
sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym) – brak wskazania 
właściwej specyfikacji technicznej oraz 
certyfikatu 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób 
budowlany 

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

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu 
budowlanego 

- 

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu 
budowlanego 

- 

Inne informacje niezbędne do identyfikacji wyrobu 
budowlanego 

W informacji dołączonej do wyrobu jako 
specyfikację techniczną wskazano 
niewłaściwie aprobatę techniczną AT-15-
9053/2012 i Certyfikat ITB-0576/Z 

 
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. 

 


