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ZARZĄDZENIE PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY 

. z dnia 2 marca · 1962 r. 

w sprawie ustalEnia cen·y 1 ru! powienclmi użył.kowej budy nku mieszkalnego dla celów przeliczeń wkladów 
oszczędnościowych na 1961 r. 

Na podstawie § 2 ust. I uchwały nr 2 10 Rady Ministrów 
z dnia 22 maja 1959 r. w sprawie ustalania ceny 1 m2 · bu
dynku miesl.kaln!: Go dla przclic ze ti wk!a dó w oSl.częclnoscio

wych (Monitor Polski Nr 51, pOI .. 233) ora/. § I ust. 2 zarzą
dzenia l1r 92 Prf'ze sa Rany Min istrów z dnia ;3 c zerwca 19.'>9 r. 

· w sprawie trybu ustalania ceny l m2 powi e rzchni użytkow c> j 

b.udynku mi eslkalnego dla pr7flfoeii wkładów oszciI;dno· 
śdowych (Mo nit o r Polski Nr 53, poz. 2,)2) zauądza się , co 

. następuje: 

§ 1. I Dla celów pueliu.e nia wartości wkładów loko-
wanych w 1961 f. na mies~/'kan!o ·wych ks iij).(,Clkac h oszc7.(~d

. nościowych Pows/echnej Kasy Oszcządnościna ilość m2 

·powierzchni użytkow0j pr·zEcię tnego standai·dowego, nowego 

budynku lEiesl'.kalnECjO l1<;lala się cenę sp rz.edai.y 1 m t te j 
powierzc hni w wysok ośc i 2.TiH z ł. 

2. Zasady i pousla wy Kil i k ulacji. na której podstawie 
zostały ust.alone c e ny wymien ione w ust. I. Si} okreś)oY)e 

w załąC7niku do uchwały nr 210 kady Ministrów z dnia 
22 maja 1959 r. w s :Hi"lwie us talania ceny l m' bt:c!vnku 
miesl.kalnego dla prteliCl.ell wkładów o'ilcl.ędności owy{h 

(Monitor Polski Nr 51. pOl 233) . 

§ 2_ Zar7ąd zenie WCh,,(lli w życie z dniem og ł oszenia . 

Przewodniczący Komitetu Budownictwa, Urbanistyki 
Arch itektu ry : S. Pte!ruslewicz 
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OBWIESZCZENIE ' POLSKIEGO KOMITI:TU NORMAlIZACYJNEGO 

z dnia :24 marca 1962 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie mt. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 li st(lp(Jd~ 

1961 r. o normalizacji (Dz. U, Nr 53, poz. 29B) Polski Ko
milet Normalizacyjny podaje do wiadomości, co riil s ł~

puj e: 

§ 1. Ustanowione zosta ły n astępu jącę Pol skie Nnr 
my (PN): 

Data 

Lp. Numer normy 
lytuł normy 

ustanowienia 

I 
od której i. zakres obowiązywania norrna 

( no rmy obow iązuje 
._~~~---- -~----- --~--_. -~~-----

1 I 2 3 · 4 
, 

fi , 

\'II zClJHesie plOduHC;ji: I 
l 61/B-1 2040 Ceramiczne rurki drenarskie 30 grudnia 196 1 r. l styczn'a 1963 r. 
2 62/C-83040 Produkty organiczne 10 lutego 1962 r. l wf7.eSnia 1 ~62 r. 

Chlorobenzen techniczny 
3 62/C-97033 Produkty węglopochodne o-Krezol 10 lu lego lYG2 r. 1 września 1962 r. 
4 62/ G-57167 Wiercenia okrętne ·10 lutego 1962 r. 1 września 1%'2 r . 

Swidry 
, 

rurowe 
5 62/ G-57460 ') Wiercenia obrotowe 10 lutego 1962 r. 1 sierpnw 1962 r. 

Zawory zwrotne 
6 6l /G-57732 - Narzędz ia latunkowe 30 grudnia 1961 r. 1 Czerwca 1962 r. 

Haki naprowadzające 
7 62/G-57740 - Narzędzia ratunkowe 10 lutego 1952 r. 1 sierpnia 1962 r. 

Gryzochwytacz 
B 61/H-92136 Stal węglowa walcowana 30 grudnia 1961 r. 1 października 1962 r. 

Blachy oslojnicowe 
9 621H-92824 Stop żelaza z niklem i kobalt em. Fer- 2 stycznia 1962 r . I st yc.znia 1964 r. 

nico 
Taśmy i pasy dla elektroniki 

10 62/H-93841 Srebro i stopy srebra z miedzią. Drut 2 stycznia 1962 r. l październ ika 1 S62 i. 
okrągły , 

.. 11 62/M-53209 Warsztatowe środki nliernicze. M ikro- 9 lutego 1962 r. 1 września 1962 r. 
metr do rur 

12 62/M·57881 ') Narzędzia · do skrawania metałi . Gwin- 3 m·, rca 1962 r. , 1 pai.c!7.iernika IS62 T, 

towniki do gwintu melrvC7neyo drob-
I nnzwojne'lo W kompletach 
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Lp. Nuruer normy 

-----
l 2 

13 62/M-57885 

14 62/M-5788::J 

15 62/M-57890 

16 62/M-57891 · 

17 62/1'.1-57892 

18 62/M-57893 

19 62/M-57894 

20 6J/M-59134 
21 61/M-59135 
22 61/M-59136 
23 61/ivl-59138 
24 61/M-59140 
25 61/M-59141 
26 61/M-59142 
21 61/M-59144 
28 611M-59146 

29 62/M-60658 

30 62/M-60911 

31 62/M-60912 

32 62/M-60913 
33 62/M-6259Q 
34 62/M-'i'4006 

35 61/M-79G02 

36 6l/M-'19006 

37 62/A-78500 

38 6?JA-78501 
39 62/A-78502 
40 62/A-78503 
41 62/1'-82015 
42 62/P-82476 
43 62/P-82478 

• 

-- 282 -

Tyluł normy 
i zakres obowiązywania 

3 

- Gwintowniki do nakrętek do gwin
tu metrycznego. drobnazwajnego 

- Gwintowniki maszynawe z rowka
mi prostymi do gwintu lnetrycz
nega drobnozwojnego 

- Gwintowniki maszynowe z rowka
mi prostymi i skośn~ powierzch
nią natarcia do gwintu metrycz
nego drobnozwojnego 

- Gwintowniki maszynowe z rowka
mi śrubowymi prawymi do gwin
tu metrycznego drobnozwajnegG 

- Gwintowniki maszynawe z chwy
tem przelotowym z rowkami prosty
mi do gwintu metrycznego drob
hnozwojnego 

- Gv~'intawniki maszynowe z chwy
tem przelotawym z rowkami 
prostymi i skaśną powierzchnią 

natarcia , do gwintu metrycznęgo 

drobnozwojnego 
..:.. Gwintowniki krótkie do nakrętek 

ze skośną powierzchnią natarcia 
do gwin tu metrycznego drobno
zwojnego 

') Papiery ścierne. Arkusze 
- Taśmy 

- Krążki 
- Taśmy płótnowane 

') Płótna ścierne. Arkusze 
- Taśmy 

- Krążki 
- Kapturki 
Wyroby ścierne nasypawe 
\Varunki techniczne 
Uchwyty tokarskie 4-szczękowe z nie
zależnym nastawianiem szczęk 

') Przyrządy i uchwyty 
Imadła maszynowe śrubowe 
- Imadła maszynowe śruocwe {)hro.to-

wo-pochylne 
- Podstawy do imadeł maszynowych 
- Oprawki do narzynek okrągłych 

Armatura przemysława 
Zasuwy kałnierzowe na ciśnienia nomi

nalne do 400 kG/cm2• Długości bu
dowy 

') Opakowania metalowe 
Puszki okrągłe do konserw 
- Puszki stożkowe do , konserw: 

w zaluesie produkcji i obrołu: 
-

') Grzyby suszone 
Kurki 
- Borowiki 

') Produkly grzybowe. Grzyby w solance 
- Grzyby marynowane 
Tkćtnin y bawe łniane kai9sonowe 
Tkaniny lniane krawieckie 
Tkaniny lniane poszewkowe i poszwo-

we 

: 

ustanowienia 
normy 

4 

3 marca 1962 r. 

3 marca 1962 r. 

3 marca 1962 r. 

3 marca 1962 r. 

3 marca 1%2 r. 

3 marca 1962 r. 

3 marca 1962 r. 

'30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia i 96.1 r. 
30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia 1~61 r. 
3D grudnia 19tH r. 
30 grudnia 1961 r. 
30 grudnia 1961 r. 

11 lutego 1962 r. 

9 lutego 1962 r. 

9 lutego 1962 r. 

9 lutego 1962 r. 
9 lutego 1962 r. 

11 lutego. lS62 r. 

30 grudnia 196! r. 

30 grudnia 1961 r. 

17 lutego 1~162 r. 

17 lutego 1962 r. 
17 lutego 1962 r. 
17 lutego 1962 r. 
26 stycznia 1962 r. 
26 -stycznia 1962 r. 
26 stycznia 1962 r. 

Data 

Poz. 153 

od której norma 
obowiązuje 

5 ' 

1 października 1962 r. 

1 października 1962 r. 

1 października 1962r. 

1 października 1962c. 

l października 1962 r. 

l października 1962 r. 

l październ ika1962 r. 

l stycznia 1963 r. 
l stycznia 1963 r. 
1 stycznia 1963 r. 
l stycznia 1963 r. 
l stycznia 1963 r. 
l stycznia 1963. r. 
l styC2'.nia 1963 r. 
l stycznia 196:1 r. 
1 stycznia 1%3 r. 

l września 1962 r. 

l września 1962 r. ... 
1 września 1962 r. 

! września 1962 r. 
l września 1962 r. 
1 lipca 196] r. 

l sierpnia 19ó2 ' r. 

1 sierpnia 1962 r. 

1 października 1962 r. 

l października 1962r. 
1 pażdziernika 1962 r. 
l października 1962 r. 
1 czerwca 1962 r. 
l czerwca 1962 r. 
l czerwca 1962 r. 
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Lp. I Numer normy 

1 ł 2 

44 62/P-82655 

45 62/P-82658 
4ti 62/P-432660 
47 62/P-84513 

61/D-MOI2 

611B-l0245 

50: 62/ A -łl6!'l28 

51 61 /Hc04004 

52 62/H-04309 

, 
-"53 - 611H-04414 
54 61 /H-04415 
55 611H-04417 
56 61 /H-04418 
57 62/P-04601 

58 62/P-04782 

- .283 -

Tytuł normy 
1 zakres obowiązywania 

3 

Tkaniny jedwabne. Wskaźniki odpor-
ności wybarwiell 

Tkaniny jedwabne gorsetowe 
Tkaniny jedwabne kołdrov,re 

Chustki na głowę. Wymagania tech
niczne 

w zakresie produkcji i zaslosowania: 

Tarcica okrętowa iglasta 

w zakresie wykonmvslwa robót 
j badań odbiorczych: 

Roboty blacharskie budowlane z bla
chy stalowej ocynkowanej i cynko
wej. \Vymagania i badania techniczne 
przy odbiorze 

w zakresie melod badań: 

Tłuszcze roślinne jadalne 
Metody badań.' Wykrywanie zafałszo
wań 

Analiza ch emiczna stali i staliwa. Po
bieranie i p'rzygotowanie preuek do 
analizy wy topowej 

Badania wytrzymałościowe stal iwa. Od
lewanie wlewków próbnych i przygo
towanie próbek 

Próba rozllaczania rur 
Próba spłaszczan ia rur 
Próba zg inania rur 
Próba wywijania kołnierza rur 
Kontrola j akośc i surowców, półw yro 

bów i wyrobów włókienniczych . W y 
znaczanie wil gotności 

Kontrola jakości wyrobów wlókienni
czych. Dzianiny. Pobieranie próbek 

----------------------~--~----~~ 

: 

Poz. 153 

Data 

ustanowienia od którtj norma 
nonny obowiązuje 

4 5 

26 stycznia 1962 r. 1 lipca 1962 r. 

26 stycznia 1962 r. 1 czerwca 1962 r. 
26 stycznia 1962 r. 1 czerwca 1962 r. 
26 stycznia 1962 r. 1 stycznia 1963 r. 

, 

30 g rudn ia 1961 r. 1 października 1962 r. 

30yr-udnia 1961 r. 1 wrześn ia 1962 r. 

17 l'Ute~J{) 1962 r. 1 października 1961 T , 

30 grud.nia, 1961 r. 1 pa.żdziemika 196'1 r· 

9 lutego 1962 r. 1 pa żJ"zi emika 1962 r. 

30 grudnia 1961 L - I pażd ziern i~:a 1 %2 r. 
30 grudnia 1961 L 1 pażdziernika 1962 L 

30 grudnia 1961 r. 1 października 1 Sti2 r. 
3D urudnia 1961 L 1 pażdzi ern ikJ 196:2 r. 
26 stycznia 1%2 r. 1 czerwca 1962 r. 

26 stycznia 1962 L 1 czerw ca 19132 L 

§ 2. 1. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN): 

/ Data ro7porlirlzeni a 
. 

Pr zewod nicz ą cf'go Pań-
stwowej Komisji PIano- Data ustanow ienia 

Lp. Numer normy Tytuł normy wania Gospoda rczego zmian w - spra wie zatwierd'le-
nia normy lub data 
ustan owi.e nia normy 

1. 2 3 4 5 

1 58/H-92122 Stal węg lowa walcowana 29 marca 1958 r. 24 lutego . 1952 r . 
Blacha ocyno:wana (biała) (Monitor Polski 

Nr 72, poz. 423) 
2 55/H-93004 Stal odporna na korozję i żaroodporna 10 lipca 1956 r. 24 lutego 1962 r. 

walco"vana n a gorąco lub kuta. Pręty. (Dz. U. Nr 33, 
Warunki techniczne poz. 154) 

3. 56/H-93426 Podkładki płaskie. do szyn normalno- 10 lipca 1~56 r. 24 lutego 1962 L 

torowych (Dz. U. Nr 33, 
.. 

.. ~!". poz . 15 ~ ) 

4 I 60/P-04758 Kontrola jakości surowców włókienni- 3D września 1960 L 9 lutego 1962 L 

czych. Włókna sztuczne cię te (Monitor Polski 
, ' 

Nr ss, poz. 3S9) 
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2. Ddtę 1 marca 1962 L, od której obowiązuje" norma 
PN-6 1/IFlCJ619, okreśfoną w § l lp. 15 obwieszczenia Pol
ski ego Kom ite tu Normali zacyjnego z dnia 14 sierpnia 19ó1 r. 

. (lvionilor I'ols!ci Nr 67, poz. 192), zmienia się na dat~ 1 lipca 
E(j:'! L . 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § l lp . 1 zastqpu je ilOrmQ 
PN-55/ t-' -12040 "Sączki (dreny) w ypalane z gliny-', zatwier
dzon ą ja~. o obowiązującą rozporząd zeniem PrzewodnicząccfJo 

Pa nst v.ovv e j Komisji Planowania G05p odarczego z Gili a 
12 cz et \\I ca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm pal'lstwo
\\ ych (D z. U. Nr 31, poz. i 45). 

2. N orma wymi eniona w § 1 lp. 3 zustqpuje normę 
PN-54/C-~f033 "Produkty węg l opochodne . Ortokiewl", za
twi e rdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem Przewodni
CZci l' E'go Pallstwowej Komisji Pla'nowania Gospodarczego 
z dn ia L.7 czerwca 1955 r. w sprawIe zatwie rdzenia norm 
pJIlstwow ych u;;talonych przez Po lski Komite t i':,)rnwliza
cyjn y, dotyczących górnictwa (D'l. U. Nr 28, poz. 170). 

3. Norma wymieniona W § IIp. 8 zastępuje normę ' 

PN· 5'i/ł-l -92136 "S tal węglowa \valcowana. Blachy os tojnico
w e ", us tanowi9ną jako obowiąz ującą przez Polski Komitet 
Norlllali zacyjny Idnia 3\ grudnia 1957 r. (Mon ilor Polsk.i 
z 1958 r . N l' Hl, poz. 120j. 

4. ' No rm a wymieniona w § l lp. 12 zastc;puje normę 

·PN/M-.'i d tll "Gwintowniki ręczne do gwintu m e tr ycznego 
drobnego do otworów ś l e pych", uwaną - za obow i ązującą 
rO'lporząciz.eni em Pnewodniczącego Państwowej Komi s ji Pla
nowilnia Gospodarczego ' z dnia 10 października 1951 r. 
w !'ipraw ie llZnilnta norm ustalony ch przez Polsk.t Komitet 
No r mall.wcyjny za obowiązujące (Dz. U. Nr 54, poz. 381). 

5. Normy wymi e nione w § 1 lp. 53, 54, 55 i 56 żastę 
pują następujące normy: 

, 
l ) P~-5:1I}-I-044 14 ,,') Rury. Próba roztłaczania", 

2) ['N-53/ H·044i5 ,,-' Próba spłaszczania", 

3) I'N-53/ H-044 17 ,,- Próba zginania", ' 

4) I' N-53 ·H·04418 ,,- Pr óba w y wijania kolnierza " 

- za twierdzone jako obowiązujące rozporz(ldzeniem 
PUf'IA. odni cz4ce~J o Państwo\\ej Komisji PlanowanIa Go~ 
spodarczego z dnia 12 listopada 1954 r. w sprawie za· 
t\\.ie rclzenia norm panstwowych u'italonych przez Polski 
KOII1 .ilel Normalizacyjny, dotyczących rur spawaniil 
(1)z. U. N r 54, poz. 271) . 

G. No rma \-vymieniona w § 1 lp. 57 zastępuje uaslępu
jąc c norm y : 

1) PN/ P-04GO l "Surowce wlókienni cze. W yznaczanie wilgotc 

ności '-', 

2) PN / P-04G-;O "Kontrola jakości w yrobów włókienniczych. 
Tkaniny . Wyznaczanie wilgotności", 

-:.... . - :.; 

3) PN-53/ P-04648 "Kontrola jakości wyrobów włókienni
czych. Przędza . Wyznaczanie wilgotności". 

zatwierdzone pierwsze dwie jako zalecane, trzecia 
jako' obowiązująca rozporządzeniem- ·Przewodniczącego 

Państwowej Komis ji Planowania Gospodarczego z dnia 
9 lutego 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwo
v\'y ch us talon y ch przez Polski Komite t NOIllfalizac y jny, 
dotyczących włókiennictwa (Dz. U. Nr 9, poz. 28); 

4) rN-5~/p-0-l710 ,,') Kontrola jakości wyrobów wl'lkien-
niczy ch. Filce" , ' 

5) PN-S 1/P-0472G ,,- W yroby powrozmcze. Wyznaczanie 
wilgotnośc i" 

- zulwierdzone jako obowiązuj ące rozpor,ządzeniem 

. Przewodnicząceg o Pa 11 sl'.vow e j Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 12 lis topada 195ć;l r. w spra wie 'f.i)_ . 

1\\0 ier::Jz.enia norm państwowych ustalon ych przez. Poh'ki 
Komitet N o rmali /.dcy jny, dotyczących wló kienniclwil . 
(Dz. U. Nr 55, poz. 275); 

6) ._PN-5.I / p-On4G ,,- Taśmy tbne. Wyznaczanie wiigot-
ności", 

zatwierdzoną jako obowiązującą rozporządzeniem 
Przewodniczc,!cego Par'Istwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 25 marca 1955 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez ,Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotyczących w iók ienniclw d 
(Dz. U. Nr l :>, poz. 85); 

7) PN-56/ P-04788 ,,- Dzianiny. Wyznaczan ,ie wilgotności", 

8) PN-55/ P-04831 ,,- Nic i szwalne bawełniane. 'vVyznacza-
nie wilgotności" 

--=- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzen.iem ''-' 
Przewodniczqcego Państwowej Komisji Planowania Go.- . 
s :>odarczego z dnia 10 lipca 1956 r. w sprawie zatwier
dzenia norm pallstwowyc h (Dz. U. Nr 33, pO'l. 154), 

9) PN-54/P-04754 "Kontrola JaK.OSCl surowców włókienni
czych . Kokony pr7.cmyslowe jedwabnika 
morwowego. Wyznaczanie wilgotności", 

zatw ie rdzoną jako obow i ąz ującą rozporządzen iem Prze
wodniczącego Pal1stwowej Komisji Planowania .Gospo
darczego z dnia 3 lulego 1955 r. w sprawie zatwierdze
nia norm panslwow!'c h ustalonych przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny, dotycżących w lóklerlllidwa 
(Dz. U. Nr 6, poz. 49). 

7. Norma wymieniona w § 1 fp . 58 zastępujenormq 

PN-55!P-04782 "Kontrola jakości wyrobów włókienniczych. 

Dzianiny. robi.eranie próbek", zatwierdzoną jako ouÓWiąZ ,l
jącĆ\ rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji . 
P !anowan ia GospodarczeCJo z dn ia 12 lipca 1955 r. wspra- ' 
\\' ie zat wierdzen ia norm państwOwych ustalonych przez 
Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących włókienniclw il 

(Dz. U. Nr 29, poz. 178). 

Prezes PolskiegiJ Komitetu Normalizacyjnego: J. vVodzickl 

' j Pełny ty luł normy; kreska przed tytu łem tej samej s~rii norm zastępuje pierwszą część peł.nego tytułu. 

Keudkcja : Urz'lu Rddv MinislrCIW - Biuro rrdwne. Wdf 5ZdWiI. al. Ujazdowskie 113. 

Adminislra('ja, Arlmir,i,lrac ja Wvdawn ir lw l!r7ędu Rad y Ministrów. Warsz<lwa. III. Krakrw,kie Pr7edmi(>kle 50. 

LsmllO:i CeDQ 1.6U zł . 




