
 

 
 
 
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE 
KARTA WYROBU BUDOWLANEGO NR 874 
Część A 
 

Typ i nazwa wyrobu budowlanego Taśma kalenicowa typu V-roll MIKRO szer. 225 mm, 
dł. 5,0 mb 

Specyfikacja techniczna zastosowana przez 
producenta wyrobu budowlanego 

Aprobata techniczna nr AT-15-7976/2009, której termin 
ważności minął 26 marca 2014 r., i która nie obejmuje 
swoim zakresem taśmy kalenicowej typu V-roll MIKRO 

szer. 225 mm, dł. 5,0 mb 

Numer i data wpisu Nr 874 
(faktyczna data wpisu w sprawie EZD.4100.8.2018) 

Kod decyzji *) 5 O 

Organ wydający decyzję Opolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w 
Opolu 

Data wydania i znak decyzji 29.12.2016 r., WWB.7781.3.8.2016.PK(Nr 517/16) 

Data, z jaką decyzja stała się ostateczna 23.01.2017 r. 

Określenie partii wyrobu budowlanego 
pozwalające na jej identyfikację **) 

Wyrób wprowadzony do obrotu od 1 kwietnia 2015 r. 

Kod taryfy celnej **)  

Opis wyrobu budowlanego pozwalający na 
jego identyfikację 

Taśma kalenicowa typu V-roll MIKRO szer. 225 mm, 
dł. 5,0 mb 

Kraj wytworzenia wyrobu budowlanego Polska 

Dane producenta wyrobu budowlanego 

1) nazwa Rafał Bąk prowadzący działalność gospodarczą pod 
firmą: WENTOP Akcesoria Dachowe Rafał Bąk 

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

ul. Bielska 44/11, 45-403 Opole 

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 - 

1) 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 

Producent wyrobu nie dopełnił obowiązku 

wprowadzenia wyrobu budowlanego do obrotu zgodnie 

z wymaganiami określonymi w art. 5 ust. 2 i art. 8 ust. 1 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 

1570), z uwagi na: 

1) nieposiadanie dla wyrobu specyfikacji technicznej, 

2) niedokonanie oceny zgodności wyrobu, 

3) brak krajowej deklaracji zgodności,  

4) nielegalne oznakowanie wyrobu oznakowaniem CE 

oraz znakiem budowlanym, 



 

5) niedołączenie do wyrobu prawidłowej informacji, o 

której mowa w §12 ust. 1 rozporządzenia 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.) w zakresie: 

a) pełnego określenia, siedziby i adresu 

producenta, 

b) identyfikacji wyrobu budowlanego, 

c) identyfikacji specyfikacji technicznej, z którą 

potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego, 

d) numeru i daty wystawienia krajowej deklaracji 

zgodności, 

e) danych wynikających ze specyfikacji 

technicznej (wyrób nie posiada specyfikacji 

technicznej). 

 

Zagrożenia, jakie może spowodować wyrób 
budowlany 

Zastosowanie wyrobu może nie zapewnić spełnienia 
przez obiekt budowlany, w którym wyrób został 
zastosowany wymagań podstawowych, w tym 
dotyczących bezpieczeństwa użytkowania 

Informacja o nakazie odkupienia wyrobu 
budowlanego 

- 

Informacja o nakazie zniszczenia wyrobu 
budowlanego 

- 

Inne informacje niezbędne do identyfikacji 
wyrobu 

 

 
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. 


