
DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 049 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe - głębokie 1/3 ramienia – wymiar:  

500x500x430x210/350 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 
 



 
DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 048 

 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
  Betonowe koryto ściekowe – głębokie 50 - wymiar:  

500x500x430/350 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 



 

DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 050 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe - płytkie szerokie - wymiar:  

500x500x210/120 mm 
 
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            

z betonu. 
 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 051 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe - głębokie wąskie – wymiar: 

 500x300x250/170 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 052 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe korytko ściekowe – płytkie – wymiar:  

500x400x160/90 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 053 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe korytko ściekowe - płytkościek 50 – wymiar:  

500x500x150/70 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 054 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe - wąskie 30 – wymiar: 

500x300x150/90 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 055 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe -wąskie 25 – wymiar: 

500x250x150/80 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 056 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe - wąskie 20 – wymiar:  

500x200x110/60 mm  
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 057 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe – płytkościek 30 – wymiar:   

500x300x90/40 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 058 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe - płytkościek 20 – wymiar:  

500x200x70/20 mm 
 

 
3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            

z betonu. 
 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 

• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 059 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe - Aco-Dren – wymiar: 

 1000x150x110/80 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 090 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe - płytkościek 60 – wymiar:  

500x600x150/70 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 091 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe – głębokie 35 – wymiar:  

500x350x310/230 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 092 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe – głębokie 30 – wymiar:  

500x300x260/190 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 



DEKLARACJA  ZGODNOŚCI nr 093 
 

 
 1.  Producent wyrobu budowlanego: 

 

FIRMA WIELOBRAN ŻOWA „BURNAT” S. C. 
ANDRZEJ & WALDEMAR & GRZEGORZ BURNAT 

33-180 Gromnik, Ul. Zakładowa 14 
     

Zakład nr.2 
Bogoniowice 112 

33-190 Ciężkowice 
     
2.  Nazwa wyrobu budowlanego:  

 
Betonowe koryto ściekowe - kolejowe – wymiar:  

500x440x620/530 mm 
 

3. Klasyfikacja statystyczna wyrobu budowlanego: PKWiU  26.61.11-50.24 Korytka odwadniające            
z betonu. 

 
4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu budowlanego: Betonowe korytko ściekowe – do budowa 

odwodnień nawierzchni chodników, placów, podjazdów, parkingów, hal itp 
  

5. Specyfikacja techniczna: 
      PN-EN 13369:2013-09 – Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 
 

6. Deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego:  

• Wytrzymałość na ściskanie - wg PN-EN 206:2014-04 - klasa wytrzymałości C30/37 
• Nasiąkliwość wg PN-EN 13369:2013-09 ≤ 6,0 %  
• Trwałość – Odpowiednia w normalnych warunkach użytkowania – Mrozoodporność wg  
      PN-EN 13369:2013-09 – (F150) 
• Stopień wodoprzepuszczalności betonu wg PN-EN 12390-8:2011 – W8 
• Odchyłki wymiarowe zgodne z wymaganiami PN-EN 13369:2013-09 
 

 
7. Nazwa i numer akredytowanej jednostki certyfikującej lub laboratorium oraz nr certyfikatu lub nr raportu  z 

badań typu, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego : 

Nie dotyczy – system oceny zgodności Nr 4 

 

 
Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyrób budowlany jest zgodny ze specyfikacją 

techniczną wskazaną w pkt 5. 

 
 
 

____________-__-____ 
(miejsce i data wystawienia) 
Bogoniowice, dnia 01-01-2014r.                                                                                       
                                                                                                    ______________________                                                     

                                                                                                   podpis osoby upoważnionej 

 
 


