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D.ZIENNIK ,USTAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ L, UDOWEJ 

, " . 
Wa.::szawa, dnia 3 września 1955 r. Nr 35 

ROZPORZĄDZENIA: 

218 - Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania , Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie za-
twiE'rdzenia norm państwowych ustalony,ch przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. 35! 

219 - Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go::podarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie za-
twierdzenia norm paiistwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechaniki. 353 

220 - Przewodniczilcego Paiistwowej KomIsji Planowania Gospodarczego z dnia 16 ,sierpnia 1955 r: w sprawie za
twi'erdzenia norm palistwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, /dotyczących produktów spożyw-
czych i rolnictwa . . ' . . . . . . . . . . . . . .. 3541 

221 - Przewodniczącego Paiistwowej Komisji Planowariia Gospodarczego z dnia 16 sierpnia '1955 r. w sprawie za-
twiprdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących służby zdrowia 35$ 

222 - Przewodniczącego Paiistwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia '16 sierpnia 1955 r. w sprawie za-
twierdzenia 'norm państwowych ustalonych przez Polski Kom'itet Normalizacyjny, dotyczących chemii 35IJ , 

223 - Przewodniczącego Paiistwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 16 sierpnia 1955 r. w sprawie za-
twierdzenia norm paiistwowych ustąlonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących ryb 36Q 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PArilSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 16 sierpnia 1955r. 

w, zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. 

Na podstawie art. 13 'ust. 2 dekretu z, dnia 4 marca 1953 r. 
i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. 

5, poz. 61 ) zarządza, się, co następuje: 

1. Zatwierdza się jako normę państwąwą (PN) obowią
na całym 'obszarze Państwa normę PN-55/B-02351 "Mo

ictwa przemysłowego", ustaloną przezP~lski , Ko-
Normalizacyjny w dniu 20 lipca 1955 r. 

§ 2. Zatwierdza się jako, normę państwową (PN) zalecaną 
m 9bszarze Państwa normę PN-55/B-06500 "Płyty WiÓl~

konstrukcyjne. Wytyczne stosowania w bu
, ustaloną przez Polski Komitet Normalizacyjny 

13 lipca 1955 r. ' 

§ 3. Od dnia wejścia /w życie rozporządzenia nie wolnG 
stosować VI budownictwie przemysłowym modułu budownic
twa 'przemysłowego nie odpowiadającego normie wymienionej 
w§1. 

§ 4 . . Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do: 
l) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym prżypadkUf 

gdy zamawiający stawia inne warunki, 
2) prac naukowo-badawczych. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem styczni. 
1956 r. 

\ 

Przewodniczący Państwowej KoqtisjiPlanowania 
, ,Gospodarczego: w z: M. Lesz " 
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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PArilSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 16 sierpnia 1955 r. 

sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących mechanikL 

podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o i o ; Polskim Komitecie NorI]lalizacyjnym (Dz. U. 
NI 5, poz. 61) zarządza się, co następuje: ' 

§ 1. Zatwierdza się jako 'normy państwowe (PN) obowittt 
zujące na całym obsz~rze Państwa następujące normy uslll'lf 
lone przez Polski Kouiitet Normalizacy juy: 
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