KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.1.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne do hydrantu H 310 DN 80
(MOD 4055/38 ; DIN 4055/92)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka do hydrantu 4055.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do zabudowy przy instalowaniu
hydrantu podziemnego o średnicy DN 80.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-74082: 1998 pt. „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do
hydrantów”.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Wymiary (wg PN-M-74082: 1998 )

zgodne

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.1.2/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne do hydrantu DN 100
(DIN 4055/74)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka do hydrantu DN 100.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do zabudowy przy instalowaniu
hydrantu podziemnego o średnicy DN 100.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: DIN 4055/74 – Skrzynka uliczna do hydrantu.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Wymiary (wg DIN 4055/74)

zgodne

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.1.3/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne do hydrantu H 310 (4055)
z korpusem z tworzywa z PEHD
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka do hydrantu 4055 z korpusem z tworzywa.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do zabudowy przy instalowaniu
hydrantu podziemnego o średnicy DN 80.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-74082: 1998 pt. „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do
hydrantów”.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012
Materiał korpusu: ExxonMobil™ HDPE HMA 025
Wymiary (wg PN-M-74082: 1998 )

Deklarowane
właściwości użytkowe

Uwagi3)

zgodny
odporność tworzywa
HDPE na działanie
gorącego asfaltu – 135 0C.

zgodne

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.1.4/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne do hydrantu DIN 4055 z
regulowaną wysokością (H 320)
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): DIN 4055 z regulowaną wysokością.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do zabudowy przy instalowaniu
hydrantu podziemnego o średnicy DN 80.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-74082: 1998 pt. „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do
hydrantów”, DIN 4055 - Skrzynka do hydrantu.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Wymiary (wg PN-M-74082: 1998 )

zgodne

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.2.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne do instalacji wodnych i gazowych
H 270 (MOD 4056, DIN 4056).

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynki do zasuw 4056.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do stosowania przy budowach
podziemnych rurociągów wody i gazu do sterowania armaturą.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych”.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Wymiary (wg PN-M-74081: 1998 )

zgodne

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.2.2/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne do instalacji wodnych i
gazowych H 270 wg PN-M-74081 BW typ 4056
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynki do zasuw 4056.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do stosowania przy budowach
podziemnych rurociągów wody i gazu do sterowania armaturą.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych”.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Wymiary (wg PN-M-74081: 1998 )

zgodne

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.2.3/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne do zasuw H 270 (4056) z
korpusem z tworzywa PEHD
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynki do zasuw 4056 z korpusem z tworzywa.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do stosowania przy budowach
podziemnych rurociągów wody i gazu do sterowania armaturą.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych”.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012
Materiał korpusu: ExxonMobil™ HDPE HMA 025
Wymiary (wg PN-M-74081: 1998 )

Deklarowane
właściwości użytkowe

Uwagi3)

zgodny
odporność tworzywa
HDPE na działanie
gorącego asfaltu – 135 0C.

zgodne

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.2.4/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne do instalacji wodnych i gazowych
DIN 4056 z regulowaną wysokością.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): DIN 4056 z regulowana wysokością.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do stosowania przy budowach
podziemnych rurociągów wody i gazu do sterowania armaturą.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych”. DIN 4056 Skrzynki do armatury podziemnej.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Wymiary (wg PN-M-74081: 1998 )

zgodne

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.3.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne H 250 (DIN 4057/92 ; MOD
4057/38 ; MOD 4057/74 ).
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynki do zasuw H 250 (4057) .
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do stosowania przy budowach
podziemnych rurociągów wody i gazu do sterowania armaturą.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek
włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.

Skrzynki uliczne do zasuw DIN 4057/92 ; DIN 4057/38 ; DIN 4057/74.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Wymiary (wg DIN 4057/92, DIN 4057/38, DIN
4057/74)

zgodne

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.4.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynki uliczne owalne 300x220 H250.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynki 300x220 .
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone do stosowania przy budowach
podziemnych rurociągów wody i gazu do sterowania armaturą.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i studzienek
włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.
PN-M-74082: 1998 pt. „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne do hydrantów”.
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego
laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.5.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka uliczna fig.149.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): fig.149 .
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.
PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.5.2/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka uliczna fig.149 z korpusem z PEHD.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): fig.149 z korpusem z PEHD.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.
PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012
Materiał korpusu: PEHD
Klasa wytrzymałości 50 kN

Deklarowane
właściwości użytkowe

Uwagi3)

zgodny
odporność tworzywa
PEHD na działanie
gorącego asfaltu – 240 0C.

zgodna

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.6.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka ogrodowa 2814.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka ogrodowa.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.
PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.7.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka uliczna H 125.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka H 125.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.
PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.8.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka uliczna DIN 3582.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka 3582.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.9.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka uliczna DIN 4058 (GAS -).
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka 4058.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.9.2/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka uliczna DIN 4059.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka 4059.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.20121

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.10.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka uliczna DIN 3581.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka 3581.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.11.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka uliczna H 150.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka H 150.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.
PN-M-74081; 1998 – „Armatura przemysłowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i
gazowych”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 8.12.1/21
1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Skrzynka uliczna DIN 3583/90.
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego1): Skrzynka 3583.
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: przeznaczone są do wbudowania w chodnik oraz
nawierzchnię nie utwardzoną w celu umożliwienia dostępu do armatury wodnej lub gazowej
podziemnej.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu: Koneckie Zakłady
Odlewnicze S.A., 26-200 Końskie , ul. 1 Maja 57 (adres miejsca produkcji ten sam).
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4.
7. Krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 124-1:2015-07 –„Zwieńczenia wpustów ściekowych i
studzienek włazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego”.

7a. Polska Norma wyrobu: Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji 2): -

7b. Krajowa ocena techniczna: Jednostka oceny technicznej /Krajowa jednostka oceny technicznej : Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu 2): -

8. Deklarowane właściwości użytkowe:
Zasadnicze charakterystyki wyrobu
budowlanego dla zamierzonego zastosowania
lub zastosowań

Deklarowane
właściwości użytkowe

Materiał: żeliwo EN-GJL 200 wg PN-EN 1561:2012

zgodny

Klasa wytrzymałości B125

zgodna

Uwagi3)

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości
użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o wyrobach budowlanych,
na wyłączną odpowiedzialność producenta.
W imieniu producenta podpisał(a):
Zdzisław Grotomirski – Pełnomocnik ds. jakości
Końskie, 03.02.2021

…………………….

Zgodnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich makiem budowlanym (Dz. U. poz.1966) producent określa typ wyrobu budowlanego, dla którego sporządza on krajową deklarację właściwości
użytkowych. Sposób oznaczenia tak określonego typu wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji właściwości użytkowych ustala producent .
Oznaczenie to należy powiązać z typem wyrobu, a więc z zestawem poziomów lub klas właściwości użytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem
wyrobu, określonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie powinno być niepowtarzalne w odniesieniu do typów wyrobów budowlanych produkowanych
przez danego producenta.
2)
Wypełnić, jeżeli jednostka certyfikująca lub laboratorium/laboratoria brali udział w zastosowanym krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego.
3)
W przypadku zastosowania przepisu §5 ust.l pkt l i 2 oraz ust.2 niniejszego rozporządzenia, w kolumnie trzeciej należy wskazać, który z wyżej
wymienionych przepisów w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu został zastosowany.
l)

