
 

 
 

Mutual recognition declaration for the purposes of Article 4 of Regulation (EU) 2019/515 of the 
European Parliament and of the Council / Oświadczenie o wzajemnym uznawaniu do celów art. 4 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/515  

 
Part I/ Część I   

1. Unique identifier for the goods or type of goods 1. Niepowtarzalny numer identyfikacyjny towarów lub 
rodzaju towarów 

ACO Acces Cover PAVING ACO Pokrywa Dostępowa PAVING 
2. Name and address of the economic operator 2. Nazwa i adres podmiotu gospodarczego 
ACO Industries k.s. 
Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav,  
Czech Republic 

ACO Industries k.s. 
Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav,  
Czechy 

3. Description of the goods or type of goods subject of 
the mutual recognition declaration 

3. Opis towarów lub rodzaju towarów będących 
przedmiotem oświadczenia o wzajemnym 
uznawaniu 

Access covers prepared for filling with Pavement matching 
the original internal flooring of the given location. 
Manufacturing material – galvanized steel. 

Pokrywy dostępowe do wypełnienia chodnikową 
nawierzchnią rodzimą chroniące dostępu do wszelkiego 
rodzaju przestrzeni eksploatacyjnych i technicznych. 
Wykonanie materiałowe stal ocynkowana. 

4. Declaration and information on the lawfulness of the 
marketing of the goods or that type of goods 

4. Oświadczenie i informacje dotyczące zgodności z 
prawem wprowadzenia do obrotu towarów lub 
towarów tego rodzaju 

4.1 Product is subject to and complies with the 
Government Decrees 163/2002 Coll., 215/2016 Coll. 
312/2005 Coll.  

4.1 Produkt podlega i jest zgodny z Dekretami 
Rządowymi 163/2002 Coll., 215/2016 Coll., 312/2005 
Coll.  

5. Any additional information considered relevant to an 
assessment of whether the goods or that type of 
goods are lawfully marketed in the Member State 
indicated in point 4.1 

5. Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne 
do przeprowadzenia oceny, czy towary lub towary 
tego rodzaju zgodnie z prawem wprowadzono do 
obrotu w państwie członkowskim wskazanym w pkt 
4.1 

ACO Industries k.s. is certified according to DIN ISO 9001. 
The product portfolio of Access Covers is subject to a 
continued internal quality control.  

ACO Industries k.s. posiada certyfikat zgodności ISO 
9001. Pokrywy dostępowe są poddawane testom przez 
zakładową kontrolę jakości. 
 

6. This part pf the mutual recognition declaration has 
been drawn up under the sole responsibility of the 
economic operator identified under point 2.  

6. Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu 
została sporządzona na wyłączoną 
odpowiedzialność podmiotu gospodarczego 
określonego w pkt 2. 

 
  



 

 
 

Part II/Część II 
   

7. Declaration and information on the marketing of the 
goods or that type of goods 
 

7. Oświadczenie i informacje dotyczące 
wprowadzenia do obrotu towarów lub towarów 
tego rodzaju 

7.1 Type of goods described in Part I are made available to 
end users on the market in the Member State indicated in 
point 4.1 
7.2 The goods mentioned in Part I were first made 
available for customers in 16.12.2011. 

7.1 Towary rodzaju opisane w Części I są udostępniane 
użytkownikom końcowym na rynku w państwie 
członkowskim wskazanym w pkt 4.1. 
7.2 Towary opisane w Części I zostały pierwszy raz 
udostępnione użytkownikom w 16.12.2011. 

8. Any additional information considered relevant to an 
assessment of whether the goods or that type of 
goods are lawfully marketed in the Member State 
indicated in point 4.1 

8. Wszelkie dodatkowe informacje uznane za istotne 
do oceny, czy towary tego rodzaju zgodnie z 
prawem wprowadzono do obrotu w państwie 
członkowskim wskazanym w pkt 4.1 

--- --- 
9. This part of the mutual recognition declaration has 

been drawn up under the sole responsibility of: 
9. Ta część oświadczenia o wzajemnym uznawaniu 

została sporządzana na wyłączną 
odpowiedzialność: 

ACO Industries k.s. 
Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav,  
Czech Republic 

ACO Industries k.s. 
Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav,  
Czechy 

 
 
 

 

ACO Industries k.s. 

Havlíčkova 260, 582 22 Přibyslav,  

Czech Republic 
 
 
 


