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ZARZĄDZENIE MINISTRA LEŚNICTWA I PRZEr\1YSŁU DRZEWNEGO 

z dnia 7 października 1967 . r. 

uchylające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody. 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 7 kwietnia 1949 r. 
o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Traci moc zarządzenie Ministra Le{;nictwa i Prze- -
mysJu Drzewnego z dnia 19 września 1959 r. w sprawie uzna-
nia za re ze rwat przyrody (Monilor Polski Nr 81, poz. 430). 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Minister Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego: R. Gesing 

300 

OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 31 października 1967 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskie. Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 
Normalizacyjny podaje do wiadomo$Ci, co nastGPuj e : 

§ 1. Ustanowione zostaly nastę pujące Polskie Nor
my (PN): 

Lp. 
Numer 
normy Tytuł normy i zakres obowiązywania 

----·t·---------------·----------------------~-----------------------
2 

1 67/8-12004 
2 67 /C-82002 

3 67/C-88036 
4 67/C-89203 . 

5 67 /C-89205 

6 67/C-94161 
7 67/C-97013 
8 . 67/b-55160 

9 67 /D-95023 
10 67 /H-74597 
11 67 /H-82180 
12 67/H-83002 

113 67 /H-97025 
14 67 /H-97026 
15 67/M-510n 

16 67/M-74278 

17 67/M-53216 

18 67/M-75235 

19 /67/M-75L36 
20 67/M-80028 

3 

w zakresie prodLlkc j i: 

Cegły kominówki 
Wyroby z węgli uszlachetnionych. Masy węglowe elek

trodowe do elektrod ciąglych samospiekających 

Bezwodnik octowy techniczny _ 
Kształtki kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlor

ku winylu 
R my kanalizacyjne z nie plastyfikowanego polichlork u 

winylu 
vVęż.e gumowe do kwasów i zasad 
Produkty węglopochodne. Solwentnafta 
Na rzędzia do maszynowej obróbki drewna. Frezy nasa-

dzane pojedyncze ścinowe piłowe 
Słupy drewniane teleenergetyczne 
Brąz aluminiowy. Rury wyciskane 
Nikiel. Gatunki 
Surówka wielkopiecowa odlewniCza 
Ołów. Proszek rozpylany 
Żelazo . · Pros zek elektrolityczny 
Sprzęt pożarniczy . Prądownice do gaśnic i agregatów 

śnie~!o'Arych 
Armatura przemysłowa . Kurki bezdławikowe kołnierzowe 

na ciśni e nie nominalne 6 'kG/cm2 

vVarsztatowe środki pomiarowe. ' Kortcówki pomiarowe 
wymienne do średnic pod zialowych gw intów metrycz
nych i calowyc h 

') Armatu:-a domowej s iec i wodoc iągowej . Kurki prze loto
we mosiężne 
-- J('.uki spustowe mosiężne 

Druty okrągłe ogólnego przeznaczenia ze stali średnio
węglowe j 

D a t II 
--------------------~_. -------------- --

ustanowienia normy ' I 
4 

12 wrześn ia 1967 r. 
13 września 1%7 r. 

od której norma 
ohowią7uje 

--- - ------

1 stycznia 1969 r. 
1 lipca 19613 r. 

4 październik a 1 ~67 r. 1 lipca 1968 r. 
4 pużd zi ernika 1967 r. l 'stycznia 1968 r. 

3 października 1967 r. 1 stycznia 1963 r. 

19 wrześ nia 1967 r. 1. lipca 1968 r. 
4 pai,dziernika 1-967 r. l lipca 1968 r. 

23 września 1967 r. 1 lipca 1968 r. 

29 września 1967 r. 
15 wrzf> śnia 1°67 r. 
15 wrześ nia 1967 r. 
19 wr7E:>śn ia 1967 r. 
15 wT7eśnia 1('67 r. 
15 wrLeśnia 1967 r. 
19 września 1967 r. 

20 wrześ n ia 1967 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipcai~68 r. 
1 lipca 1968 r. 
1 stycznia 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1968 r. 

1

1 stycznia 1969 T. 

1 styczn ia 1970 r. 

2 paźd ziernika 1967 r. 1 lipca 1968 T. 

1 lipca 1968 r. 

1

29 września 1967 r. 

29 wrześni a 1967 r. 1 lipca 1968 r. 
1 2 pażd z ier nika 1957 r.

i 
1 lipca 1968 r~ 
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Lp. 
N u rr. er 
normy 

2 

Tytuł normy zakres obowiązywania 

3 

D. a t a 

ustanowienia normy 
od której norma 

obowiązuje 
--- '--- ' ---- ----_ ._ ----

4 5 

I . I 
21 67/M-86408 ") Łożyska toc zne. Łożyska kulkowe skośne jednorzędowe 1 lipca 1968 r. 

22 67/M·86409 

23 67/E-90150 

24 67/12-90160 

25 67 i E-90254 

I 
26 I' 67/P-50450 
27 67/T -06440 

28 67 /F-0601 O 

29 67/K-91257 

30 67/D-61071 

31 / 67/M-66805 

32 !67/M-0204.1 
33 67/M-02042 

I 
34 67/M-44001 

35 67/B-06200 

36 67 i B-I0242 

37 67/E-04OU4 

38 67/H-04790 

z d7.iel.onym pierśc ieni em wewnętrznym lub zew nętrz
n ym (S e rie: QI0, QJI0, Q2, OJ2, Q3, QJ3) , Główne 
wymiary 

Łożyska wa lcowe wielorzędowe z k-oszyk iem i bez 16 \v r ześ nia 1967 r. 
kos zyka (Se ri e: NNU69 .. tv! i NNU69 . . V). Głów-
ne wymiary 

w zakres ie produkcji i obrotu: 

Przewody elektryczne miedziane. Vlłasnośc i elektryczne 
i mechaniczne drutu 

Przewody elektroenergetyczne. Budowa żył okrągłych 

miedzian yc h i aluminiowy ch 
Kable sygnalizacy jne o izolacji papierowej i powłoce 

al uminio we j 
Papiery i kartony antykorozyjne natr onowe 
Lampy e lek tr onowe nadawcze i prosto wnicze próżniowe . 

Wymaga nia i badania 

w zakresie produkcji i odbioILl: 

Meble. Pakowanie , przechowywanie, transport 

w zakresie produkcji i dostaw : 

Tabor kol e jo wy . Sprzę gi hamulcowe 

w zakresie projektowania i produkcji: 

6 września 1967 r. ' 

4 października 1967 r. 

.4 paźdz i ernika 1967 L 

4 pażdz.ip.rnika 1967 r. 
15 wrześn ia 1967 r. 

26 wrześ nia 1967 r. 

29 września 1967 r. 

Pr zenośniki łańcuchowe do dre wna. Parametry podsla- 29 września 1967 r. 
wowe 

Polączenia matryc z bijakami młotów przec iwbieżnych 2 października 1967 r. 

w zakres ie projektowania i konstrukcji: 

Wymiary długościowe nominalne 
Zbieżności i pochylenia 

w zakresie używania pojęć i symboli: 

23 września 1967 r. 
23 wrześn ia 1967 r. 

Pompy i układy pompowe. Wielkośc i charakterystyczne. 28 sierpnia 1967 r. 
Określenia i symbole 

w zakresie wykonawstwa robót i badań odbiorczych: 

l ljpca 1%8 r. 

lipca 1968 r. 

lipca 1968 r. 

lipca 1968 r. 

lipca 1968 r. . 
lipca 1968 r. 

stycznia 1968 r. . 

1 lipca 1968 r. 

stycznia 1969 r. 

stycznia 1969 r. 

lipca 1968 r. 
lipca 1968 r. 

l lipca 19G8r. 

Konstrukcje stalowe budo~lane. Wymagania i badania 4 październ ika 1967 L: lipca 1968 r. 
techniczne przy odbiorze 

Roboty pokryw cze. Krycie dachów płytam i azbestowo- 19 września 1967 r. lipca 1968 r. 
cementowymi. \Vymagania i badania techni czne przy 
odbiorze 

w zakresie me/od pomiarów: ... 
Próby prądami udarowymi 4 pażdziernika 1967 r. 1 lipca ' 1 968 . r. 

w zakręsie badań rozjemczych : 

Analiza chemiczna cyny 29 września 1% 7 r. 1 lipca 1968 r. 

w zakresie metod baclwi: ' 

39 67 /B-04113 ') Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałośc i tluczn ia 29 wrześn ia 1967 r. 1 lipca 1968 r. 
kamiennego na miażdżen ie 
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Ty tu! normy i zakres obowią.zywa,nia Lp. ~;:~ I. D a t a 

ustanowienia I 
od której nOIllld 

normy 
obowiązuje 

l-:-i-- I· 3 
._-- -----

I 4 5 

40 

41 

42 

43 
44 

45 

46 
47 

48 

49 
50 

51 
52 

SJ 

67/B-04115 

67 /B-04631 

67/C-04009 , 

67 /C-04C80 
67/C-04241 

67/C-04551 

, 67'/C-0459'5 
67/C-8151S 

67/D-04221 
, 
67/D-04222 

i 67/ Dcs6240 

67/M-69790 
67 /S~04000 

. i &7'/S-r 3089 

- Oznćlczaru.e wy.trzymałoŚ:ci kamienia; na ud.erzenie 
( zwięzłość) 

Materiały izołacji cieplnej z wMkien ni.eorganiG:znytch. 
Metody ' badań 

0), Przetwory na.[towe. Pomiar tempe[a:twry zaplonu w tyglu 
zamkniętym metodą Martens-a I?e'nsky'ego 
- Badanie odporności olejów na utlenianie 

Guma . Badanie substancrji toksycznych i badania senso
ryczne. Me tody podstawowe 

0) Woda do picia do celów gospodarczych i przemysłowych. 
Ozn.a.czanieza wartości wapni,a 
- Oznaczanie zawartości ołowiu 

Wyroby lakierowe. Nie niJs.zczą.cy pomiar 9/ruhości jjlO

wloK metodą elektrom1agnetyczną 
0), Fizyczne i mechaniczne w!.ćlsnosd pl:yt wiórowych i p-a.ź

c,IzierzoWych. Oznaczanie nasiąkliwości 
- Ozna.czani~ wilg,otności 

Obra biaik.i do drewna. Szl1fierki wialcow~ta.śm.o.we jed
nostronne górne z posuwem taśmowym. Sprawdzanie 
dokładności 

Próby statyczne rozciągania i ścinania ztą<;:z ~utowan'Ych. 
P'ojązdy samochodowe. Kontrolne zużycie paliwa. Meto

da pomIaru 
Analiza-chemiczna' szkła· borowego, ołowiowego i litowego 

.29 wr7!eśni.a 1961[. 

. 4 pażdz.iernika. 1 S6·fr r. 

1.2 wr7:eśnia. 1967 . r. 

12 września 19&7 r. 
19 września 1967 r; 

15 września 1967 r. 
; 

29' września 196-7 r. 
. 29 września. 1967 r . 

4 p'Ćl1źd-zie-m:ika\ 196:7 r. 

4- paździ'ernika 19&7 r. 
15- września 19,67 r. 
! 

21 wJ:ześ;n i-aa 1967 r . 
23 września 1967 r. 

29 września 1967 r. 

I , 
l lipca. 1968 rro 

1 lipca 1968 r. 

1 lipca 1%8: r. 

1 lipca 1968 r. 
l Lipca 1968 r. 

1 fipca 1968 r. 

1 lipca 1968 r. 
1 lipca 1'966: II:. 

l stycznia. 1,9&~ r.. 

l s t Vel·n.i·a. ~96(} r. 
1 lli~(I. 19-68- r. 

l nipca 1968 r. 
1 lipca 19G8 r. 

I 
1 stycznia 19691 r. 

§ 2. Wprowadzone zos taly zmiany w następujących Polskich Normach (PN) obowiąZllj,ące od dnia l stycznia 1%7 r.: .'" 

Da ta 

Numer 
Ty tul Lp. norm.y normy 

ustanowienia- normy us ranowieni a 'Hnian I 

1 2 3 4 I S 
- -

I 

1 61 /A-79s32 Spirytus skażony (d-eniłturat) 30 grudnia 1'96-1 r. (Mon'itoT P'O·I~ 12'7 września r%7 r. 
ski z l S62 r. Nr 1 S, poz. 65) 

2 s7/C-800S3 Odczynniki. Chlorek soctowy li! miłja 1-95=7' r. ('Monitor Polski 12 puźd ziernika 1!967 r. 
Nr 52, poz. 332) 

3 66/C-8BQ.24 Rozcieńczalniki do wyrob&w laki'e'ro-w'y-ch ni- S· listopada I !': 66 r. (Monitor S paźd zie rnika ł967 r. 
troc e llllozowych Polski Nr 72 , poz. 337) 

4 60/H-12010 Materiały ogniotrwałe. Wyroby krzemionko- 2 lipca 19.60 r. (Monitor Po"lski 

i:: 
\vrześnia 1967" r. 

we. Klasyfikacja gatunków Nr n, poz. 3'34) 
S 62/H-831s6 Staliwo stopowe konstrukcyjne .. Gatunki 9 kwietnia 1962 r.. (Monitor wrześni-a 19671 r. 

Polski Nr SS, poz. 26s) 
6 s9/K-91 046 Tabor kolejowy. Lokomotywy normalnotoro- 2.4 gruclnLa 1959 r. (Monitor Pol- 13 wrz:eśnia· H!61 r. 

I we. Osie zesta'wów kołowych ski z 1960' r. Nr 27, poz .. 130) 
7 6s/M-40300 Kuchnie i kuchenki gaza,we. Wymagania i ba- ' 1 października 1965 r. (Monitor .16 v\'Tze śnia 1967' r. 

dania techniczne 
8 60/R-744s6 Rośliny okopowe. Oznaczanie jakości 

niaków 
t 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę . 

P~-s5/B-12004 "Cegły kominówki:", zatwierdzoną jako obo
vviązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 
Komisji Planowania Gospod(lrczego z dnia 10 maja 1956 r. 
w sprawie zatwierchenia no.rm państwowych (Dz. U. Nr lS, 
p·n . 84) . 

Polski Nr 60, poz. 315) I ~o ziem- 1 lipca 1960 r. (.~lonitor Pol- września 1967' r. 
ski Nr 62, poz. 3GO) 

jJ 

i 

2. Normy wymienione w § 1 lp. 2 i 44 zas.tępują na:.tę-c 

pujące normy : 
1) PN-61/C-82002 ,;Wyroby z węgli uszlachetnionych. Ma5y 

węglowe elektrodowe do elektrod cią- · 

n1yca samos.p;i·ekających t 'f pUc Soederł3oe-r

gol", 
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'2} PN-€1/C-04237 "Guma. Metody wykrywania i o.znacwnia 
zilwa rtoś-ci ni-eor-ganicz'nych ~ubstaRcji to
ksycznych" 

- ustanowione: pierwsza dnia 25 listopada, a drng.adnia 
9 grudnia 1961 r. przez ,Po'lski KOffii-t.et Normalizacyjny 
.(Moni tor Polski z l!%z T. Nr -15, poz. 55) . . 

3. N0rma wymi'eniol1a w ,§ 1 lp. ·4 zastęp1:lJe normę 
PN-62/C-89203 "Łączniki z twardego polichlorkti. winylu do 
wr kanaiizacyjnych. Wynlagania montażowe ", ustanowioną 
·<dniil '9' kwi'e'lnia 1962 r. przez Polski Komit-e-Ł Normalizacyjny 
'(M·on-it0r PoJ.ski Nr 50, poz. 248-). 

·4. Norma wymieni·ona w § 1 lp. 1 za,shępuJe normę 

PN-50/C~9t013 "Produkty węglopochodlye. SolwentnaTta z wę

.. g'la ,ka·mie·nnego", t~stanowioną jako -obowiązując·q 'przez Pol
>ski K0'lYlitet Norffializac;y jny ·dnia 15 kwietnia '1960 r. (Moni
tor Polski Nr' 49, poz. 23S). 

5. Norma wymieniona w § 1 lp. 9 zastępuje normę 

.. PN-SS /D-9S023 "S urov,··e ·sł ,upydr·ew-nia.n.e ,do .b\:l·cLowy na:po
wietrznych lini i elektrycznych" , ustanowioną. jako Obowią

zującą pi'zez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 9 lipca 
. 1958 r. (Monitor Polski Nr 72, poz. 423). 

6. Norrr:a \vymieniona w § 1 lp. 10 zastępuje normę 

' P1\'- S9 /ł-{-74597 "Brąz aluminiowy. 'Rury wyciskilne (tłoczo

ne)", ustanowioni] jako ohowiązujc;cą przez Polski Komite t 
Normalizacyjny dnia 7 kwietnia 19S9 I. (Monitor Polski 
Nr 60, poz . 299). 

7. ).Torm a wymieniona w § 1 lp. 11 . zastępuje normę 
PN-63 /H-R2180 " Nikiel. Gatunki", ustanowioną przez Polski 
Kon-;,itet Normalizacyjny dnia 20 maja 1963 r. (Monitor Pol
s'l<j Nr 55, poz. 279). 

8. Normy wymienione w § 1 lp. 12 i 23 zastępują nastę

pujące normy: 

1) PN-58/H-R3002 "Surówka wielkopiecowa odlewnic za" , 
2) P1\'-58/E-90150 "Przewody elektryczne miedziane. Wła

sności elektryczne i mechaniczne drutów 
i linek" 

ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komite t 
Normalizacyjny: 'pierwsza dnia 6 · listopada, a druga 

23 grudnia 1958 r. (Monitor Po;ski z 1959 r. Nr 18, poz. 81). 

9. N.0rJ11a wymi.e.lli.ol1ił w .§ .1 lp. 17 .zas.tqp.llj.e no.r.mę 

PN-'$/M-5321'fi ,.Warsztatowe środ'ki miern icz-e. Końcó\.v·ki 
mierniez:e wyinienne do średnic podzia'!owych gwintów me
tryc.zn1;'.ch tC.ill.owych (W.hitwortha)", lJ.-star.l-GwioLJ..ą }iilkoobo
wiązuj ąc ą przez Polski Komitet Normaliza·cyjny dnia 23 mar
ca 1%0 r. I(Monitor PoJs,ki Nr '63" poz. 3(2). 

W. NOTl'l1'a wymieniona w§ 1 ·lp . 24 zastępuje n-ormę 

PN-60/E-90160 ."Przewody el.ektroenergetyczne. Wymiary i bu
dow.a żył m.iedziany.ch i alumi.niowych", ustaJ;1.owioną Jako 
Gwwią2ującą pr.z e 2". P,GJlski Komitet Normalizacyjny dn-ia 
ł ' r>a ź d ziernika 1960 r. (Monitor Polski Nr 88, poz. 399) . 

1 L Norma wymioerri<ma w § 1 lp. 29 7Jilstę puj·e norm.ę 

P1\t.,{)3/K-91 251 "Tabor ko·lejowy. Sprz:ęg i hamulcowe", usta
now ion.ą przez Polski Komi~et Normal.i zac yjnydnia 22 marc.a 
1 ~63 ·T. (Monitor Polski Nr 45, poz. 225). 

. J 2 . . 1\' ormawymieniorui w § 1 lp. 33 zastępuje no.rmę 
P..N-.55/M-02042 , ;Zbieżności i p.ochyle.nia w bud.owi,e maszy n 
i narzędzi", zatWi-er>clz'oną jako za1ecilną r·ozp·orz·ą-cl z·eni·em 

Frzewodniczącego Państwowej Komisji Planowania- Gospo
.darczego z (:]nia 14 paź'Cizrernika 1955 r. w spra wie zatwierdze-

nia normpaństwowyC'h usta'l·onych prz€z P.alski Komitet Nor
mali zacyjny, dotyczących mechaniki (Dz. U . Nr 42,poz. 263). 

13. Norma wymieniona w§ 1 lp. 35 zastępuje normę 

PN-551B-06:2:00 "Konstmkcje st.alowe bt:dowlane. V/arunki 
techn'iczne ·odb-i-0ru", zat,,-vierdzoną jak·o obow-'iąn1ją:cą TDZPO

rządzeniem Prze wodnicząceqo Państwo ·wej Kiomisj'i Plan-ow·a
nia Cospodarcz'eQlo z 'd'nla 1'(') lipca 1'956 r. w s1)ra-vv'ie zatwier
dzenia norm państwowych (Dz. U. Nr 33; poz. 154). 

14. Norma wy.mi,eTIiOJla w § 1 lp. 36 zaSlę·puje normę 

>PN-.60/B-l0242 "R'0'b.Oty ,p <Dłzrywcz-e. Krycie ,da,chów plyt.a:m.i 
;azhestow.o-cement-o'wymi. W·arunkii 'ba!ll.an.ia _ tecn.niczne 'przy 
odbiorze", ustanowi·oną }ako iQ;b-OWi.ą;l;U1:ącą przez ' P.QllSiki Ko
mitet Normalizacyjny dnia 29 grudnia .1960 r. (Monitor Pol
ski z 1961 r. Nr 25,poz. 121J . 

15. Nonna wynll·eni,o-TIa w§ 1 lp. 38 Zlaslięp,u:}e Honnę 

P N-S3/H-04790 "Analiza chemiczna cyny", zatwierdzoną jako 
.obowiązującą rozporządzeriiem Przew· odniczącego PaI'łstwo

",,·ej Komisji PfaHowania Gosp0,ctaf'Cze.g.o ,z ,dnia 15 czerwca 
1954 r. w sprawię zatwierdzenia norm państwowych ' tistillo
nych przez Polsk i Komitet Normalizacyjny, . dotyczących 
hutnictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 118). 

16. Norma wymiel1ion.a w ·§ 1 lp. 39 zastępuje następ u

jące normy : 

1) PN-53/ B-04113 ,,") Ba da nie materiałów kamiennych. Wy
tr zymałość tłuc znia kamiennego na 
mia żdżenie pod wpływem siły działa

j ącej statycznie". 
2) PN-53/B-04114 - Wytrzymałość tłucznia kamienneqo 

na miażdżenie pod wpływem si ł y 

' działającej dynail1ic mie " 
zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeni em 

Przewoclnicząceqo Pal1stwowe j Komisji Planovia nia Go
spodarczego z dn ia 10 maja 1956 r . w sprawie zatwier
dzenia norm paiJstwowych (Dz. U. 1':r 15, poz. 8S). 

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 40 zastępuje normę 

PN-53/B-04115, "l3ada nie materiałów kemiennych. Wytrzyma
łość kamienia na uderzenre (zwięzłość ) na a paracie Page ' a" , 
zatwierdzoną jako ohowiązującą rozporządzeniem Pr!ewodni
czącego PaIlstwowej Komisji Planowania Gospodarcze~J o 
z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatw,iercl zenia no rm paI1 -
stwowych (Dz. U. Nr 15, pOl .. 85). 

1:8. Norm a wymieni·ona w § IIp. 41 z.astępuje Ii·ormę 
PN-57/B-04631 "Bada nia mal-eriaJów izolacyjnych cie'piochro n-
nych", .uslaJaowi.on.ą jak.o .zale.can.ą .pJ.ze.z PD.lskj KO.llJi.tet Nor
maliz.acy jny dnia 12 bv·i-et·l'lia 1957 r. (Monitor Polsk i Nr 45, 
poz. 280) . 

19.. Norma wymieniona w § 1 · Ip. 42 zaslJępL1 j e normę 

PN-S6/C-04009 ,,'Prz.etwory na ft'ow·e. Pomiar ' temperatury za 
plonu me.to.dą Marlens.a-Pensky'e.go" , zal wienlwną Jako obo
wiązui.ą,cą ro·zpor.ząd.z:eni€m Pn.ewo:d.l'lkzą.c·eg o Pa.ńst .wowe j 

KOl~is ji Planowania Gospodi!fcze:]o z dnia 24 listopada 1956 r. 
w sp.rawie zatwier.clwnLa nOrJl1 p.aiistwowyc h (Dz. U. Nr '57 , 
poz. 2(3). 

20. Norma wym ie niona w § 1 lp . 45 7.as);c~p llje normę 

PN/C -.04551 ,,1,Noda do p icia, do celów gospodi:Hczych i prze
myslowych.Ozl'laczani-e za ,wa-rt'0ści j '01'1\:1 wap'l'li,o·we8·GJ ", ;z,a 

twier dzon,ą jako obowiązującą rozpor ządzeniem Pr7cwodn i
czące.g.o Państwowej ł(.omisii PLanowania Gospod.arc.zego 
z dnia 16 si-e rpnia ]'955 r. w spra wie zat wied z·eni·a norm pa.ń

stwowych ustal'onych pr zez Polski Komitet Normalizacyjny, 
.dotyczących chemii (Dz. U. Nr 35, poz. 222) . 

\ 
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21. Norma wymieniona w § l lp. 46 zastępuje normę 

PN-55/C-04595 "Woda do picia, do celów gospoda rczych 
I przemysłowych. O znacza nie zawartości ołowiu kaloryn~ e 
trycznie", zatwierdzoną jako obowiązującą rozporząd zeniem 

Przewoc1niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dn.i a 27 czerwca 1955 L W spra wie z_at wie;:dzenia . 
norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Norma
lizacyjT1Y, dotyczących chemii (Dz. U. Nr 28, poz. 168). 

22. Norma wymieniona w § 1 lp. 47 zastępuje normę 

PN-59/C-81515 "W'yroby lakierowe. Pomiar grubości powłok 
przyrządami elektromagnetycznymi" , ustanowioną jako obo
wiązującą przez Polski Komilet NOJmalizacyjny dnia 29 mar
ca 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, poz. 230). 

23. Norma wymieniona w § 1 lp. 52 zastępuje normę 

PN-60/S-04000 "Charakterys tyka pojazdów mechanicznych. 
Oznaczanie nominalnego zużycia paliwa", ustanowioną jako 

obowiązującą pr7ez Polski Komitet Normalizacyjny dnia. ' 
30 listopada 1960 r. (M onitor Polski z lS61 r. Nr 6, poz. 32( 

§ 4. Tracą moc następujące normy: 

1) z dni em 30 listopada 1967 L' 

PN-57/M-40141 "OspT7qt piecowy i kuchenń y . Rury za
piecowe", uslanowiona jako obowiązująca przez Polski 
Komitet Normalizacy jny dnia 6 marca 1957 r. (Moni tor 
Polski Nr 34, poz. 230); 

2) z dniem 30 czerwca 1968 r.: 
PN/G-04500 "Anałi7a techniczna i elementarna węgla. 

Próbki węgla kamienne~o. Pod ział i6kreślenia ", zatwier
dzona jako obowi-ąz ująca rozporządzeniem Przewodniczą
cego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego 
z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm 
państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normali
zacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. z 1955 r. Nr 3, 
poz. 18). 

Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego: w z. B. Planeta 

*) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytułu. 

Reklama·cje z powodu niedoręcz.enia pos7czególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydaw'nictw Urzędu Rady Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69171 - skrytka pOGZtowa nr 3) w terminie 10 do f5 dni po otrzymaniu naslępoego ko

lejnego numeru. 

Oplata za prenumeratę Monito.a Polskiego wy nosi: rocznie 75,- ' zł, półrocznie 45,- zł. 

Prenumeratę można zgłaszać tylko na okres roczny (od 1.1) lub na okreś półroczny (od l.I i od I.VII). Opłata powinna być uisz
czona co najmniej na miesiąc przed okresem prenumeraty, a więc za .okres roczny lub la I półroc7e - do dnia 30 listopada, za 
Il pó łrocze - do dnia 31 maja. Do abonentów, którzy opłacą pre numeratę po tych te rminach, wysyłka pierwszych numerów do
konana zoslilnie z opóźnieniem. Opłata za prenumeratę powin!la być dokonana przelewem lub tf7yodcinkowym pnekci 7em pocz
towym na konlo Narodowego Banku Polskiego, Oddział IV Mi ej ski, Warszawa, nr 1528-9 1-90:1. cz. 05, dz. 40 § 52. Rachunków 
za prenumeratę nie wystawia się . Na odcinku wpłaty należy pod ać dokładną naz.wę instytucji (bez skr(1tówj, nazwę ·i numer dorę
czającego urzędu pocztowego (jak Warszawa ID, Poznań 3 itp.). powiat, ulicę, nr domu, nr sk.rytki pocztowej oraz ilość zamawia- . 

nych egzemplarzy Monitora Polskiego, 

Poiedyncze egzem.plarze Monitora Polskiego nabywać można w punktach sprzedaźy w \Ver'5 7~wie: Al. I Armii Wojska P<Jlskie
go 2/ 4, "Dom Książki" - Księqarnia Prawno-Ekonoini czna - ul. Nowy Swiat I, k.iosk "Domu Ksią7. ki" w qmachu s.:jdów - aL Gen. 
Swie rczewskieqo 127. w kasach Sądów Wojewódzkich w: Biilłyn~ stoku, Katowicach, Kie lcach, Kos7alinie, Łod7i, Olsztynie, .Opolu, 
R7es7owie, Wrocławiu i Zielone .j 'Górze oraz w kasach Sądów Po wintowych w: BydqoHczy, Bytomiu, Cieszynie, C7~stochowie, 
Gda'ósku, Gdyni, Gliwicach, Kalis'lU, Krakowie, Lublinie , Nowym Sączu, O~trowie Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Racibo'rzu, Rado-

miu, Szczecinie, Tarnowie. Toruniu I Zamościu. 
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Administracja: Administracja ·\\'ycl?wnictw Urzędu Rady MinisIr ów, Wars7awa 34, ul.. Powsiliska 69/71 (skrytka .pocztowa nr 3) .. 
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