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ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAJ'lSTWOWEJ KqMISJl PLANOWANIA GOSt»ODARCZEGO ' 

z dnia 14 pa:zdziernika 1955 r. 

w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących przemysłu 
. lekkiego. 

-. 

Na pods~awie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach 'i o Polskim ' Komitecie Normalizacyj'nym (DZ. U. 
Ni 15, poz. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowią
zujące na catym obszarze 'Państwa następujące normy ustalon.e o o, 
przez Polski Komitet Ńormalizacyjny: 

Lp. , Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy 

'-

o l 55/C-13056 Szkło laboratoryjne. 30 lipca 1955 r. 
.. / 

I 
Kurki tr6jdrogowez prz~lotem w kształcie litery L. 

2 55/C-13057 Szkło laboratoryjne. 30 lipca 1955 r. 
Kurki tiójdrogowe z przelotem w kształcie litery y. 

55/C-13058 Szkło laboratoryjne. -
3 30 lipca 1955 r. . 

Kurki dwu drogowe z przelotem prostym i dolnym wypływem , 

4 55/C-,13059 Szkło laboratoryjne. 30 lipca 1955 r. 
Kurki' prÓŻniowe zwykłe. o. , 

, 

§ 2. Od dnia ~ejścia w życie rozporządzenia nie wolno 
produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi 
w § 1 nie odpowiadających tym normom. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 
1956 r. 

§ 3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do wyrobów 
przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający 
stawia inne warunki. 

Przewodniczący . Państwowej Komisji Planowania 
- Gospodarczego: w z, M. Lesz 
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:~, ROZPORZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO PAJ'lSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO 

z dnia 14 października 1955 r. 

'W sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących budownictwa. 

Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. 
o normach i o Polskim Komitecie Normaliz-acyjnym (Dz. U. 
Nr 15, poz .. 61) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowią

zujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone 
przez Polski Komitet Normalizacyjny: ' , ', o o 

o Lp. \ Numer normy -, ~ "t'\· 
Tytuł normy -I DaŁa ustalenia normy 

f o 

l 55/B-14000 Cegły cementowe. >~( f 16 sierpnia 1955 r. 

2 55/B-74410 Centralne ogrzewanie. 
) 

22 sierpnia 1955r. 
o Drzwiczki rewizyjne do zaworów odpowietrzających; 

3 55/B-75400 Haki do rur. g lierpnia 1955 r. 

4 55/5-96502 Kruszywo mineralne. 10 sierpnia 1955 r. 
Piasek do nawierzchni bitumicznych. 

§ 2. Zatwierdza się jako normę państwową (PN) zalecaną 
na całym obszarze }?aństwa normę PN-551a~94101"Okucia 
budowlane. Złącza śrubowe do okienidrzwio zespolonych", 

ustaloną przez Polski 1LomitetNomializaC)'jil'y driia"l'Fsierpnićl 
1955 r. 
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