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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZ1\CEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 20 października 1952, r. 

w sprawie rejesłra ,cji zakładów wyrobu, naprawy i sprzedaży narzędzi mierniczych oraz nadzoru nad nimi. 

Na pods tawie art. 16 ust. 2 de kretu z dnia 19 kwiet
nia 1951 r. o organlch administracji miar oraz o miarach 
i narzędziach m ierniczych (Dz. U. Nr 26, poz. 195) zarzą

dza sięi co następuje: 

§ l. 1. Zakłady wyrobu, naprawy i sprzedaźy nl
rzędzi mierniczych podlegają obowiązkowi rejestracji 
we właściwych okręgowych urzędach miar. 

2. Przepisy rozporządzenia stosuje się odpowiednio 
do innych z lkładów, w których dokonuje się wyrobu lub 
naprawy narzędzi mierniczych choćby dla własnych po
trz~b. 

§ 2. Obowiązkowi r ejestracji przewidzianej w § 1 
nie podlegają: 

1) apteki - w zakresie sprzed3.ży termometrów lekar
skich i weterynaryjnych, 

2) składy przy borów fotografi cznych - w zakresie 
sprzedaży menzurek i wag dźwigniowych o noś

ności do 50 dkg, 

3) sklepy gllante ryjne i sklepy z dodatkami krawieckimi 
- w zakresie sprzedaży przymiarów wstęgo wy ch 
krawieckich, 

4) sklepy z materiałami piśmiennymi - w zakresie 
sprzedaży cyrkli, przenośników kątowych. przymia
r ów rysunkowych i innych przyrządów rysunkowych 
onz wag uchylnych do listów, 

5) zakłady zegarmistrzowskie i inne - w zakresie sprze
daży przyrządów do mierzenia czasu, 

§ 3. 1. Zakład zamierzający dokonywlć wyrobu 
lub naprawy narzędzi mie rniczych obowiązany j est 'do
żyć w e właściwym okręgowym urzędzie miar wniosek 
o rejestrację. 

2. We wniosku nlleży podać: 

1) nazwę (w pełnym brzmieniu i używanym skróc ie) 
i adres zakładu oraz miejsce wyrobu lub napra wy, 

2) sz czegółowy w y kaz rodzajów narzędzi mierniczych, 
które mlją być wyrabiane lub naprawiane , 

3) stan urządzenia i wyposażen ia techniczn ego zakli'lrlu, 

4) dane stw ie rdzające należytą umiej ętność ZJwodową 

pracownik 3 odpow iedzia lnego za kontrolę techniczną 
zakładu w zakresie wyrobu lu b n ap rawy n arzedz i 
mierniczych. 

§ 4. 1. Okręgowy urząd miar. u wzgl\:;dll1ając wnIo
sek. wydaje zarejestrow 3nemu zakładow I dowód rej_
stracji. 

2. Do wyrobu lub naprawy narzędz i miernicżych 
zakład może przystąpić po otrzymaniu dowodu rejestracji. 

3. Okręgowy urząd miar może odmówić rejes~L1CJ i 
zakładu wyrobu lu b naprawy narzędzI mierniczych w ra
zie stwierdzenia, że zakład u biegający się o rejesIl lC ję 

nie daje rękojmi , iż b(~dzje należycie wyrabiał lub na
pnwiał narzędzia miernicze. 

§ 5. 1. Zakład zajmujacy się sprzedażą narz~dzi 
mierniczych, a podlegający obowiązkowi rejestracji, obo-
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wiązany jest dokonać zgłoszenia do rej estacji na piśm ie 

najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia przystąpienia do 
wykonywania tych czynności. 

I 2. W zgłoszeniu należy podać: 
, 

1) nazwę i adres z'.lkładu oraz miejsce sprzedaży, 

2) rodzaje sprzedawanych narzędzi mierniczych, 

3) imię, nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za 
czynności zakł.ldu. 

3. Okręgowy urząd miar po otrzymaniu zgłoszenia 
wydaje zakładowi dowód rejestracji. 

§ 6. 1. Dowody rejestracji są imienne, wyda'wane 
są osobom fizycznym OP.lZ prawnym i nie mogą być od
stępowane osobom trzecim. 

2. Dowody rejestracji wydawane są na czas ozna
czony lub nie oznilczony. 

,-

3. Dowody rejestracji mogą być unieważnione w ca
łości lub częśc i przez okręgowe urzędy mi.lr VI przypild.
ku nieprzestrzegania przez zarejestrovvany zakład prze
pisów o organach administracji miar orJ.z o miarach i na
lzędziach mierniczych, p rzep,isów n in iejszego I oz~)orzą

dzenia lub przepisów na jego podstawie wydilnych przez 
Prezes.l Głównego Urzędu Miar, lub też przepisów iega
lizacyjnych obowiązujących w zakresie objętym dDWO
dem rejestracji. 

§ 7. 1. Zarejestrowany zakład obowiązany jest nie
zwłocznie zawiadami.lć właściwy okręgowy urząd miar 
o zamierzonej zmianie lokalu i zakresu czynnoscl Zilre
jestrowanych w myśl § 1, o zamiarze wyzn.iczenia innego 
pracownika odpowiedzialnego za kontrolę technic?:ną, I 

o zaniechaniu wykonywani.l zarejestrowanych czynności 
lub zamiarze podjęcia wyrobu lub naprawy narzędzi 

mierniczych nie obj ętych dowodem rejestracji i o likwi
dacji zakhdu. 

2. Zmima lokalu zakładu wyrobu lub naprawy na
rzędzi mierniczych oraz podjęcie wyrobu lub naprawy 
narzędzi mierniczych nie objętych dowodem rejestrilcji 
i wyznaczenie innego pracownika odpowiedzialnego za 
kontrolę techniczną może nastąpić po uprzednim uzysk.l
niu zgody właściwego okręgowego urzędu miar. 

§ 8. 1. Zakład naprawy narzędzi mierniczych, za
mierzający dokonywać fi.lprawy narzędzi mierniczych 
w czasowych warsztatach ruchomych organizowanych 
przez ten zakład w czasowych siedziłHch objazdowych 
urzędów miar, obowiązany jest uprzednio uzyskać na 
dokonywanie wymienionych czynnoś ci p isemne zezwo
lenie okręgowego urzędu miar właściwego dla miej~co
wości, w której CZ1sowy ruchomy warsztat m a być 
czynny. 

2. Delegowanie pracowników poza siedz ibę zakladu 
w celu ustawienia lub naprawy na rzędzi mierniczych w 
miej scu ich stosow ćwia nie wymaga zez wolenia przew i
d zianego w ust. 1. 

§ 9. Zarejestrowane zakłady powinny prowadzić 
ewidEilcję wyrabianych i naprawianych p rzez nie DJ.rzę-

dzi mierniczych oraz znaczyć je zgodnie z przepisami 
wydanymi przez Prezesa Głównego Urzędu Miar. Zn lko
wanie narzędzi mierniczych w myśl tych przepisów n ie 
zwalnia zakładu od obowiązku umieszczenia na n:uZf;
dziach mierniczych innych oznaczeń wymaganych przez 
obowiązujące przepisy. 

§ 10. 1. Zakhd wyrobu narzędzi mierniczych może 
przystąpić do wyrobu narzędzia miern iczego nowego ro
dzaju po zatwierdzeniu przez Główny Urząd Miar typu 
tego narz~dzia. W tym celu Główny Urząd Miar może 
żądać dostarczeni J. przez zakład trzech egzemplarzy ka 
żdego typu i wielkości narzędzh, z których - w przy
padku zatwierdzenia typu - zakład otrzymuje po jed
nym egzemplarzu każdej wielkości jako zatwierdzony 
wzór dla produkcji. 

2. Szczegółowe przepisy o zatwierdzaniu typów na
rzędzi mierniczych wydaje Prezes Głównego Urz~:clu 

Miar. 

3. Typy narzędzi mierniczych wyrabianych przed 
wejściem w życie niniejszego rozporządzeni 1, a nie za
twierdzonych przez Główny Urząd Miar, podleg .lją zgło

szeniu d.o Głównego Urzędu Miar w ciągu trzech mie
s ięcy od dnia wej ścia w życie tego rozporządzen i a w celu 
ich zatwierdzenia, Przepis ust. 1 o składaniu egzemp1'l.rzy 
ty pów narzędzi mierniczych ma odpowiednie ZQstosowa
n~€. 

§ 11. 1. Nadzór ogólny nad przestrzeganiem prze
pi sów nini ejszego rozporządzenia i przepisów na jego 
podstawie wydanych przez Prezesa ' Głównego Urzędu 

M iar należy do Głównego Urzędu Miar, bezpośredni zaś 
n adzór - do okręgowych, obw odowych i objazdowych 
urzędów miar. 

2. Prezes Głównego Urzędu MilI określa szczegó
łowy zakres i sposób wykonywania nadzoru nad wy
robem, naprawą i sprzedażą narzędzi mierniczych. 

§ 12 . . Od decyzji okręgowych urzędów miar w spra
W'J.ch rejestracji przysługuje stronie pruwo odwołania się 
do Głównego Urzędu Miar. Odwołanie należy wnieść za 
pośrednictwem okręgowego urzędu miar w ciągu 14 dni 
po doręczeniu decyzji. DeCyZja Głównego Urzędu Miar 
jest ostateczna. 

§ 13. Koncesje na wyrób, naprJ.'Nę i sprzedaż na 
rzędzi mierniczych, wydane na podstawie dotychczaso
wych przepisów. będą uznawane na równi z dowodami 
r ejestracji w rozumieniu ninie jszego rozporządzeni 1 vy 
ci«gu sześciu miesięcy od dnia wejścia j ego w życie. 

§ 14. Traci moc rozporządzenie Ministra Przemysłu 
Handlu z dn ia 22 lipca 1932 r. o koncesjonowaniu wy

robu, naprawy i sprzed lŻy narzęd zi mierniczych i o nad
zorze nad n imi (Dz. U. Nr 68, poz. 630 i z 1934 r. Nr 75, 
poz. 707). 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło
szenia. 

Przewodnicz'1cy Pań~t vovlej Komisji Planowania 
Gosj) oda r cze~o; w z. E. SZYI 


