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planu dopuszczalne jest - po uzgodnieniu z konser
watorem przyrody - u5uwanie drzew martwych, wy
wrotów i złcmów w spcsób nie narażający na znisz
c,zenie ctoczenia, z pozostawieniem w ziemi karpiny, 
oraz w razie potrzeby dckcnywanie zabiegów' pie-

f) niszczenia lub uszkadzania drzew i innych; roślin lUD 
ich części, 

g) niszczenia gleby i pozyskiwania kopalin, 

lęgmicyjnych, , 

h) zanieczyszczania terenu, rezerwatu i wzniecania 
ognia, 

i) polowania, płoszenia, chwytania i zabijania dziko 
żyjących zwierząt, niszczenia 'gniazd, wybierania jaj 
i piskląt wszystkich gatunków ptaków, 

bl zmieniania stcsunków wcdnych bez uzyskania pczwc
lenia wcdncprawnegc, wydanego. przez właściwy do. 
spraw gcspcdarki wodnej organ prezydium rady na
rcdcwej w pcrozumleniu z właściwym ' do spraw 
ochrony przyrody crganem prezydium wcjewódzkiej 
rady narodowej; zmiana stosunków wcdnych w re
zerwacie przyrody mcże nastąpić tylko o tyle, o ile 
nie spowoduje ona zasadniczej zmiany w biotcpie, 

j) umieszczania tablic, napisów i innych ~naków, z wy
jątkiem tablic i 71naków związanych z ochroną re-
zerwatu, ". ' ,,' " 

e) zbioru owoców i nasi'on drzew, krzewów i roślin 
, zielnych, z wyjątkiem nasion na potrzeby od~owie

nia lasu, któryćh pozyskiwa'nie może " odbywać się na 
warunkach ustalonych przez konserwatora przyrody, 

k) wz.noszenia budowli oraz zakładania lub budowy 
urządzeń komunikacyjnych l innych urządzeń , tech
nicznych, 

l) przebywania poza miejsc.ami wyznaczcnymi przez 
konserwatora ,przyrody. 

~. Zarządzenie wchodzi w życie po ' upływie miesiąca ' 
, od dnia ogłoszenia. d) zbioru ziół. leczniczych oraz, innych roślin lub ich 

części, ' , , 

e) pozyskiwania ściółki leśnej i wy'pasu zwierząt go
IpodB:rskich, 

Minister Leśnictwa l Przemysłu Drzewnego: k. Gesing 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

~ dnia 4 listopada 1969- r. 

w .prawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

,Na podstawie art. 9 usi. 4 ustawy z dnia 27 listopada § 1. Ustanowione zostały nastę,pujące Polskie Nor-
1961 r .. o normalizacji (Dz. U~ Nr 53, poz. 298) Pclski Komitet ' my (PN): 
No.rmalizacyjny podaje do. wiadomo.ści, co następuje: 

I 

Lp. I Numer 
normy 

-1-' 2 \

' Data 

__________ T_y_t_u_ł_D_o_r_m_y_l_z .. a-k-:-r-e-s-o-b-O-W-i-ą-Z-y_W_a_!l_ia_, _____ ustanowie

4

ni'a normy I od której nerma 
3 ------'----, ; Obo.w~ąZUje 

1 69/B-13056 
:2 69/E-02250 

3 69/E-06090 

, -4 69/H-87045 
fi 69/M-62344 , 

6 69/M-69124 
7 69/M-81 050 
8 69/M-82001 
9 6,9/W -88050 

1 O 69/W.~8B059 

11 69/W-88062 
12 69/W-88063 
13 j69/W-88064 

14 ' 
15 
16 
17 

I 
69/A-13200 
69/8-30000 
69/C-Q2050 
69/E-77018 

w zakresie produkcji: 

Szyby ze szkła hartowanego dla j>ojazdów lądo.wych 
Urządzeniaultradżwiękowę. Znamio.nowe moce elek

tryczne 
Ko.ndensatory . energetyczne. Ogólne wyma'ganiai ba-

. dania '; 
Stopy niklu do przeróbki' plastycznej. Gatunki ' 
Przyrządy i uchw.yty. ' Cylindry pneumatyczne kołriie-

rzQwe dwutłokowe, do k<Qników 

30 wrżeśnia 1969 r. 
30 września 1969 r. 

30 września 1969 r. 

27 v-rześnia 1969 r. 
19 ; września 1969 r. 

Elektrody welframowe dó celów spawa.lniczych 26 września 1969 r. 
Sprężyny tapicerskie , ",,",' ; 19 września 1969 r. 
Zawleczki , 26 września 1969r. 
Iluminatory okrągłe okrętowe 26' września 1969 r. 
Szyby ' IluminatorÓw i , okien ,ze szkła płaskiego harto- ', 20 września ' 1969 r. 

wanego. 
Śruby oczkowe de zamkn-ięć okręto.wych . 
Nakrętki okrągłe do zamkni,ęć okręt!Jwych 

Nakrętki z uchem do zam~nięć okrętowych 

w zakresie produkcji i obiotu: ' 

20 września 1969 T. 

2Q września 1969 r. 
20 września 1969 r. 

Naczynia kryształowe. Wspólne wymagania badan~a 30 września 1969 r. 
Cement po.rtlandzki 6 ",vrześnia 1969 r. 

, Koks z węgla kamiennego 16 września 1969 r. " 
Elektryczne przyx:ządy i narzędzia grzejne Po.w!\zęchne- 30 września 1969 r. 

go użytku. Pa'rniki' elektryczne . . Wyma.gania i , ba-, ,:, I " .. 
dania ' " ' 

llpca 1970 r. 
lipca 1970 r. 

lipca 1970 r. ' 

stycznia 1970 r. 
lipca 1970 r. 

l stycznia 1971 r .. 
1 lipca 1970 r. 
l , lipca 1970 r; , 
1 stycznia 1971' r. 
1 stycznia 1971 r; 

1 stycznia , 1971 r. 
l stycznia 1971 r. 
1 stycznia 1971 r. 

l lipca 1970 r. 
1 lipca 1970 r. 
1 styc7tJlia 1971 r. 
1 stycznia 1971 ' r. 

" w zakresie produkcji, : 
1 stycznia 1972 , r. 
w zakresie obrotu 
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I 
. 

I NUllłer 

~I normy 
, 

, 1 2 

Tytuł Dormy 1 zakres obowiązywania 
I . ' D a ta 

I . i od której norma 
ustanoWlen a Dor;ny obowiązuje 

3 I 4 ~ 5 

18, 69/G-97081 ' Węgiel brunatny. Brykiety 16 września 1969 r. 1 stycznia 1971 r. 
19 69/P-83015 - ' Taśmy tkane. Taśmy ekwipunkowe nośne 30 września 1969 r. ' 1 lipca 1970 r. 
20 69/N:99317 

.. 
21 69/T-86150 

Sprzęt geodezyjny. Stalowe przymiary wstęgowe. Taśmy 
typu lekkiego (L) , 

Magnetofony . powszechnego użytku. Ogólne wymaga-

7 października 1969 r. , 1 lipca 1970 r. 

30 września 1969 r. 1 kwietnia 1970 r. 
nia i bada.Jiia ' 

.. 

w zakresie projektowania: -, 
22 G9/D-56175 . • ) Maszyny . i urządzenia ' do-- obróbki plastycznej drewna. 20 września 1969 r. 1 lipca , 1970 r. 
I Prasy hydrauliczne jednowkładowe do ' płyt. W iel

kości 
23 Q9lD~56176 - Prasy hydrauliczne , wielowkładowe do' płyt. W iel- 20 września 1969 r. 

24 69/M-68oo5 
25 69/M-69019 
26 69/M-71061 

27 ,69/E-02031 , 

28 ' 69/S-1OO51 

, 
! 
! ' 

kości 

w zakresie projektowania i produkcji: 

Prasy hydrauliczne. Naciski nominalne 
Spawanie doczołowe rur stalowych. Rowki do spawania 
Autoklawy żeliwne emaliowane 

w zakresie projektowania, produkcji, obrotu 
j eksploatacji: ' -. 

Przemysłowe ' zakłóceni-a radioelektryczne. Dopuszc~al_ 
ne poziomy 

w zakresie wykonawstwa robót j badań odbiorczych: 
, 

Kolejowe mosty stalowe.' Wymagania i bad'aniaprzy 'od
biorze 

w zakresie terminologii i symboli: 

-
26 września 1969 r. 
26 września 1969 r. 
26 wrzeŚnia 1969 r. 

> o ' 

5 września 1969 r. 

31) września 1969 r. 

29 69/M-84800 Dźwignice. Chwytaki. Podział, , określenia, , symbole kla- 20 września 1969 r. 
syfikacy jne 

w zakresie uiywa!lia pojęć i symboli klasyfikacyjnych: 

Elektroenergetycz,ne linie kablowe. POQział i 
symboli klasyfikacyjnych . osprzętq 

'. w zakresie propukcji i metod badań: 

budowa 30 , wrześn,ia 1969 r. 

31 69/M.40300 Kuchnie i kuchen,ki gazowe. Ogólne wymagimia i ba- 26 września ,1969 r. 
. 

dania, . 
32 69/M-77271 Kuchenki gazowe, turystyczne. Ogólne wymagania i , ba- 19 września 1969r. 

33 
34, 
35 

dania 

W ~akresie metod badań: 

• ) Kleje do Il'\etaIi. Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie 
- Oznaczanie wytrzyiuałości na oddzieranie 
- Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

Płyty wiórowe :i ' paździerzoWe ' pełne. Oznaczanie wy
trzymałośd ' nazginanie statyczne i modułu spręży.
stościprzy z'glnaniu " 

,, 3769/0-911150buwie.Wyznac1imie spręźystośći czubka i- pięty 
38 69/R-64790< , 'Obliczanie wartości pokarmowej ,pasz ' wchódzących w 

" 36 · 

69/C-89300 
69/C-89302 
69/C-89364 
69/D-04206 

, , " ' skład mieszanek przemysłowych 
,- , 

, . 

19 września 1969 r. 
19 września 1969 r. 
16 września 1969 r. 
15 września 1969' r. 

15 "Vrzet;riia 19ł>g ·r.' 
30 września' 1969 r. 

1 lipca 1970 r. · 

1 lipca 1970 r. 
1 lipca 1970 r. 
1 lipca 1970 r. 

1 lipca 1970 r. 

-1 lipca 1970 r. 

1 stycznia 1971 r . . 

1 lipca 1970 r. 

1 ,lipca 1970 r~ 

.1 lipca 1970 r. 

1 lipca 1970 r • 
1 lipca 1970 r. 
1 lipca 1970 r. 
1 lipca- 1970 r. 

' l lipca 1970 r. 
1 lipca 1970 r. 

• 
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§ 2. 1. Wprowadzone zostały. zmiany w następujących Polskich Normach (PN), obowiązujące od dnia l stycz
nia 1970 r.: 

Lp. 
Numer 
normy 

--. 1 2 

1 64/A-99002 

2 66[B-94401 

3 67/C-04500 
-

4 67/C-81601 

5 67/C-81651 

6 68/C-97905 

7 67/D-95017 

8 67/H-74244 

9 65/H-74256 

10 66/H-82120 

11 57/H-92129 

12 57/H-92131 

13 61/H-92132 

14 68/H-92900 

15 68/H-92901 

16 68/H-92904 
'I 

17 68/H-92905 

18 68/H-92006 

19 65/H-93421 

20 63/M-Ol155 

21 68/M-58352 

22 61ł/M-5B610 

23 62!P-50112 
f 

24 65/R-65646 . 

25 66/R-75024 

26 . I 661R-87018 
( 

Tytuł normy 

3 

Tytoń l wyroby tytoniowe. Metody badania 

OkuCia budowlane. Zamki wpuszczane zapad
kowe 

Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania 
i przygotowywania próbek 

Lakiery olejne schnące na powietrzu 

Farby olejne do gruntowania og6lneg'o stos~ 
wania 

Metanol technicmy 

Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe 

Rury stalowe ze szwem. Wymagania tech
niczne 

Rury stalowe bez szwu lotnicze 

Miedź. Gatunki 

Blacha cienka ze stali ' węglowej' konstrukcyj
nej wyższej jakości. Warunki techniczne 

Blacha cienka ze stali 'Yęglowej pospolit.ej 
i zwykłej jakości. Warunki _techniczne 

Blacha na kotły ' wysokoprężne 

1" Cynk. Blachy 

-Taśmy 

') Cynk stopowy. Blachy chemigraficzne do wie-
lostopniowego trawienia . 
- Blachy chemigraficzne do jednostopnio-

wego trawienia . 
Cynk i cynk stopowy. Blacha off~owa 

Szyny normalnotorowe 

J(lasyfikacja ' i znakowanie warsztatowych po
mocy specjalnych. Podział i b~dowa symboli 

') Narzędzia do skrawania melall. · Noże tokar
skie imakowe 

- Noże oprawkowe do tokarek rewolwero- . 
wych i . automatów tokar.skich 

Produkty prz~mysłu papierniczegą Badania 
techniczne. Oznaczanie przewodności elek

. trycznej wyciągu wodnego 
Materiał siewny'. Sadzeniaki ziemniaka 

Owoce świeże. Jabłka 

Surówce zielarskie. Owoce suszone 

D a't a ---------------------------
ustanowienia normy ustanowienia zmian 

4 5 

2 października 1964 r. (Monitor 8 paździen;ika 1969r, 
Polski Nr 84, poz. 398) 
27 maja 1966 r. (Monitor . 
Polski Nr 44, poz. 223) 

15 grudnia 1967 r. (Monitor 
Polski z . 1968 r. Nr 9, poz. 54) 

18 września 1969 r. 

19 września 1969 r. 

10 kwietnia 1967 r. (Monitor 15 września 1969 r. 
Polski Nr 31, poz. 147) 

l marca 1967 r. (Monitor Pol
ski Nr 19, Poz. 95) 

1 października 1969 r. 

23 grudnia 1968 r. (Monitor . 9 października' 1969 r. 
Polski z 1969 r. Nr 16, poz. 135) 

l czerwca 1967 r. (Monitor 
Polski Nr .46, . poz. -232) 

3 października 1969 r •. 

22 grudnia 1967 r. (Monitor 16 października 1969 r. 
Polski z 1968 r. Nr 9, poz. 54) 
30 września 1965 r. (Monitor 16 września 1969 r. 

Polski Nr 50, poz. 315) 
31 marca 1966 r. (Monitor ,27 września 1969 r. 

Polski Nr 26, poz. 137) 
5 marca 1957 r. (Monitor gol- 8 pażdziernika 1969 r. 

. ski Nr 26, poz. 181) 
5 marca 1957 r. (Monitor Pol- 8. października 1969 r. 

ski Nr 26, poz. 181) 
4 marca 1961 r. (Monitor ,Pól- 27 'września 1969 r. 

ski Nr 41, poz. 193 
30 września ,968 L (Monitor 16 września 1969 r. 

Polski Nr 47, póz. 333) 
30 września 1968 r. (Monitor 16 września 1969 r. 

Polski Nr 47', poz. 333) 
20 grudnia 1968 r. (Monitor 16 września 1969 r. 

Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71) 
20 grudnia 1~68 r. (Mongor 16 września 1969 r;~ 

Polski z 1969 r. Nr 7, poz. 71) 
2 grudnia 1968 r. (Monitor 19 września 1969 r. 

Polski z 1969 r. Nr 5, poz. 56) 
- 31 marca iS65 r. (Monitor 

Polski Nr 20, poz. 95) 
27 września 1969 r. 

. 29 'października 1963 r. (Ą-ioilitor 15paidziernika 1969 r, 
Polski z 1964 r. Nr B, poz. 40) 

20 grudnia 1968 r. (Monitor Pol- 26 września 1969: r. 
ski z 1969 r. Nr 16, poz. 135 I 

I Nr 31, poz. 233) , 
20 "grudnia Ig68 r. , (Monitor Pól- 16 wr:;;eśnia 19f;ł r. 
.sKi z 1969 r. Nr 9, poz •. 89) 

31 gr.udnia 1962 r. (Monitor 'Pol'- 15 września 1009 r. 
ski 'z 1963 r. Nr 21, po·z. 115) ' 

20. lute.go 1965 r. (Monitor 
Polski Nr '25, poz. 127) 

18 maja 1966 r:. (Monitor Pol
ski Ni 30,poz; 160) 

29 grudnia 1966 L (Monitor Pol
, ski z 1967 r. Ni 16, ·poz. 84) 

13 września 1969 r. 

9 piJździernika 1969·r. 

9 paździ'ernikal969 r. 

.' 2. Zakres obowiązywania normy PN-67/C·04500 .. Pro
dukty chemiczne. Wytyczne ' pobieranja -I przygotowywania 
próbek", ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 15 wudnia 1967 L (M~~ito:r:_> Pols.ki . z 196ą r~ Nr 9, 

poz. 54), zmieniony ~ostał na- zakres d:okumentacji ·technicz· 
n~. , 

3. DaŁa obowiązywania normy PN-68/H-88026 "Stopy 
aluminium do przeróbki plastycznej; Gatmiki", ustanowionej 

a 
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;przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 8 czerwca 1968 r. 
(Monitor Polski Nr 30, poz. 199), zmieniona. została na datę 
l sty;cznia 1972 r. . 

4. Data obowiązywania normy PN-68/M-53500 "Ciśnie
niomierze wskazówkowe zwykłe z elementami sprężystymi", 
ustanowionej przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 grudnia 1968 r. (Monitor Polski z 1969 r. Nr 16, poz. 135), 
zmieniona została na datę 1 stycznia 1971 r. 

§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę 
PN-54/B-13056 "Szkło płaskie ' hartowane", zatwierdzoną jako 
obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwo
wej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia . 10 maja 
1956 r. w sprawie zatwierdzenia norm państwowych (Dz. U. 
Nr 15, poz. 84). . 

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

PN-64/E-06090 "Kondensatory energetyczne do kompensacji 
mocy biernej. Wymagania i badania techniczne", ustanowio
ną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia3i grudnia 
1964 r. (Monitor Polski z 1965 r. Nr 36, poz. 209). 

3. Norma , wymieniona w § 1 lp. 4 zastępuje normę 

PN-61/H-87045 "Stopy niklu do przeróbki plastycznej. Ga-. 
tunki" , ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny 

,dnia 30 grudnia 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr 25, 
' ~oz. 107). 

4. Norma wymieniona w § 1 lp. 7 zastępuje następuj-ą-
ce normy: 

l) PN-57/M-81050 "Sprężyny tapicerskie stożkowe", 
2) pN-57/M-81051 "Sprężyny tapicerskie dwustożkowe" 

'- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komi
tet Normalizacyjny - pierwsza dnia 1, a druga dnia 
18 marca 1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poi. 230), 

3) PN-57/M-81052 "Sprężyny tapicerskie. Warunki tech
niczne", ustanowiona jako obowiązująca ' 'przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 28 października 1957 L 

. (Monitor Polski Nr 97, poz. 559). 
5. Norma wymieniona w § 1 lp. 8 zastępuje normę 

PN-58/M-82001 "Zawleczki", ustanowioną jako obowiązującą 
'Przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 24 grudnia 1958 'L 

(Monitor Polski z 1959 L Nr 18, poz. 81). 
6. Normy wymienione w § 1 lp. 11, 12 i 13 zastępują 

następujące normy: 
l) PN-62/W-88062 ".) Zamknięcia okrętowych otworów. Ilu

minatory. Sruby oczkowe", 
2) PN~62/W-.88063" - - Nakrętki okrągłe" 

- ustanowiane przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 5 października 1962 r. (Monitor Polski Nr 80, 
poz. 376); 

3) .PŃ-62/W-88064" - Nakrętki z uchem", ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 30 czerwca 
1962 r. (Monitor Polski Nr 68. poz~ 320). 
7. Norma wymieniona w § 1 lp. 14 zastępuje normę 

\ PN-57/A-13200 "Naczynia kryształowe. Warunki techniczne", 
ustanowioną jako ' obowiązującą przez Polski .Komitet Nor
malizacyjny dnia 29 pażdziernika 1957 r. (Monitor Polski 
Nr 101, poz. 592). 

8. Norma· wymieniona w § 1 lp. 15 zastępuje następujące 
normy: . 

1) PN-60/B-30000 "Cement portlandzki 250", 
2) PN-60/B-30001 ,.,Cement portlandzki 350" 

- ustanowione jako obOWiązujące przez . Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 27 czerwca 1960 r. (Monitor Pol-
ski Nr 72. pOl. 334); . 

3) PN-62/B-30009 "Cement portlandzki 450", ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 październi
ka 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 5, poz. 27); 

4) PN-67/B-30012 '"Cement portlandzki 550", ustanowioną 
pT,zez Polski Komitet Normalizacyjny dnia ' 29 czerwca 
1967 r. (Monitor porski Nr 46, poz. 232). 

.-
9. Norma wymieniona w § 1 lp. 16 zastępuje następujące 

normy: 
1) PN-55/C-02050 "Koks z węgla kamiennego. Rodzaje", za

twierdzoną jako obowiązująeą rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarcze
go z dnia 12 czerwca 1956 L W sprawie zatwierdzenia 
norm państwowych (Dz. U. Nr 31, poz. 145); 

2) PN-59/C-97952 "Koks wielkopiecowy", 
3) PN-59/C-97953 .. Koks odlewniczy" 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polśki Komitet 
Normalizacyjny dnia 17 grudnia 1959 r. (Monitor Polski 
z 1960 r. Nr 27, poz. 130); 

4) PN-60/C-97954 "Koks karbidowy", 
5) PN-60/C-97955 "Koks opałowy", 
6) PN-60/C-97956 "Koks generatorowy" . 

- ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 9 maja 1960 r. (Monitor Polski 
Nr 49, poz. 235); 

7) PN-57/C-97958 "Koksik", ustanowioną jako obowiązującą 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 12 marca 
1957 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 230). 
10. Norma wymieniona w § 1 lp. 17 :zastępuje normę 

PN-64/E-rr018 "Elektryczne przyrządy grzejne oporowe. Par
niki elektryczne. Wymagania i badania techniczne", ustano
wioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 17 grudnia 
1964 r. (Monitor Połski z 1965 r. Nr 31, poz. 173). 

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 18 zastępuje normę 

PN-62/G-97081 "Brykiety z węgla brunatnego", ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 20 marca 1962 r!,. 
(Monitor Polski Nr 36. poz. 175). 

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 19 zastępuje normę 
PN-60/P-83015 "Taśmy tkane. Taśmy tkane ekwipunkowe .no
śne", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 9 grudnia 1960 r. (Monitor Polski 
z 1961 r. Nr 18. poz. 90) . 

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 21 zastępuje normę 

PN-64/T-86150 . "Magnetofony powszechnego uźytku. Wyma
gania i badania techniczne",- ustanowioną przez Polski Ko
mitet Normalizacyjny dnia 31 grudnia 1964 r. (Monitor Pol
ski z 1965 r. Nr 25, poz. 127). 

14. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje normę 

PN,66/M-68005 "Prasy hydrauliczne. Naciski nominalne". 
ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
23 grudnia 1966. r. (Monitor Polski z 1967r. Nr 16, poz. 84). 

15. Norma wymieniona w § 1 lp. 27 zastępuje nbrmę 

PN-61/E-02031 "Dopuszczalne poziomy przemysłowych zakłó
ceń radioelektrycznych", ustanowioną przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 9 . grudnia 1961 L (Monitor " Polski 
z 1962 L Nr 15, poz. ,65). 

16. Norma wymieniona w § 1 lp. 31 zastępuje normę 

PN-65/M-40300 '"Kuchnie i kuchenki gazowe. · Wymagania 
i bada.nia techniczne", ustanowioną przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 1 października 1965 r. (Monitor Polski , 
Nr 60, poz. 315). 

17. Norma wymieniona w § 1 lp. 33 zastępuje normę · 
PN-58IC-89300 "Kleje do metali. Oznaczanie wytrzymałości 
na ścinanie", ustanowioną jako obowiązującą przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 27 października 1958 r. (Mo
nitor Polski Nr 100, poz. 552). 

18. Normy wymienione w § 1 lp. 34 i 36 zastępują na
stępujące normy :, . 

1)- PN-63/C-89302 "Kleje do metali. Oinaczanie wytrzyma
łości na oddzieranie", 

2) PN-63/D-04206 "Fizyczne i mechaniczne własnościplyt 
wiórowych i paździerzowych. Oznaczanie 
wytrzymałości na zginanie statyczne" 

- ustanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny -
pierwsza dnia 23, a druga dnia 31 grudnia 1963 T. (Mo· 
nitor Polski z 1964 r. Nr 16, poz. 77). 

'.~ ..... 
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19. Norma wymieniona w § 1 lp. 38 zastępuje normę 

PN-58/R-64790 "Pasze sypkie. Obliczanie wartości pokarmo
wej", ustanowioną jako zalecaną przez Polski Komite't Nor
malizacyjny dnia 31 marca 1958 r. (Monitor Polski 'Nr 39, 
poz. 228). 

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy (PN): 
1) ' z dniemogloszenia obwieszczenia: 

a) PN/G-43041 "Lutnie powietrzne płócienne", zatwier
,dzolia jako obowiązująca rozporządzeniem Przewodni
czącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 20 grudnia 1954 r. w sprawie zatwier
dzenia norm państwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny w zakresie górnictwa (Dz. U. 
z 1955 r. Nr 3, poz. 18); 

. b) PN-59/M-79240 "Opakowania metalowe. Hoboki", 
ustanowiona jak,o obowiązująca przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 17 października 1959 r. (Moni
tor Polski Nr 96, poz. 520); 

c) PN-57/M-79264 "Opakowania do artykułów Slj>ożyw
czych nie konserwowanych i przemysłowych: Pudeł
ka tekturowo-blaszane na zaprawę do podłóg", usta
nowiona jako obowiązująca przez Polski K-omitet Nor
malizacyjny dnia 27 grudnia 1957 r •. (Monitor Polski 
z 1958 r. Nr 13, poz. 83); 

d) PN-62/Q-91400 "Rękawiczki . skórzane", ustanowi-ona 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 5 grudnia 
.1962 r. (Monitor Polski z 1963 r. Nr 21, poz. 115); 

e) PN-55/P-20008 "Scinki, szmaty, czyściwo, zużyte wy
roby ,powroźnicze, kurze, puchy i inne bd:padki włó
kiennicze. Opakowanie, przechowywanie, transport", 
zatwierdzona jako zale.cana rozporządzeniem Przewod
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar
czego z dnia 10 lipca 195t5 r. w sprawie zatwierdze
nia . norm państwowych (Dz. U. Nr 33, poz. 154); 

2) z dniem 1 grudnia 1969 r.: 
a) PN-57/M-77302 ,,')'Sprzęt gospodarstwa domowego. 

Kubki proste emali:owane", ustanowiona jako ' obowią
zująca przez Polski K'Omitet Normalizacyjny dnia 
31 grudnia 1957 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 13, 
poz. 83); 

b) PN-59/M-77304" - Garnki .proste emaliowane", usta
nowiona jako obowiązująca przez Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 21 pażdziernika 1959 r. (Monitor 
Polski z 1960 r. Nr 27, :poz . . 13Q); 

. c) PN-56/M-77309" - Rondle proste głębokie emalio-
wane", 

d) PN-56/M-77310" - Rondle proste półgłębokie emą~ 
liowami", . 

e) PN-56/M-77311 -:-. Rondle płytkie emaliowane" 
zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeąiem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go~ ' 
spodarczeg'o z dnia 19 grudnia 1956 r. W sprawie za" 
twierdzenia norm . państwowych(Dz. U.Nr 61, poz. 296 
i Monitor Polski z 1957 r. Nr 101, poz. 592); 

3j z dniem.J · stycznia 1970 r.: 
a) PN-57/P-04739 ,,'FKontrola jakości w'yrobów włókien~ 

niczych. Tkaniny weŁniane. 'Wykrywanie grupy barw
. nika", ustanowiona jako zalecana przez Polski Komi
tet Normalizacyjny dnia 12 marca 1957 r'~ (Monitor 
Polski Nr 34, poz. 230); 

b) PN-55/P~04748" - Tkaniny bawełniane. Wykrywa
nie ,grupy barwnika", zatwierdżona jako zalecana io~~ 
porzJ1dzeniemPrzewodniczącego Państwowej Komisj"i 
Planowania Gospodarczego ;z dnia 10 maja 1956 r. w 
sprawie zatwierdzenia natul" państwowych (Dz. U. 
Nr 15, ·poz. 85); . . . 

c) PN-59/R-56061 ,,') Maszyny rolnicze. Korpusy płużn~ 

d) PN-59/R-56062 " 
e) PN-59/R-56133 " 
l) PN-59/R-56134 

typu Pc. Piętka", 
- ~ Listwy płóz", 
- - Odkładnica", 
- - Wygięcie powierzchni rooQ .. 

czej" 
ustanowione jako obowiązujące przez Polski Komite( 

Normalizacyjny dnia 4 września 1959 r. (Monitor Polski 
Nr 96, p.oz . . 520); . . '. . 
g) PN-60/R-56132" -:- - Lemiesz", ustanowiona jakó 

'Obowiązująca przez .PolskiKomitet Normalizacyjny; 
dnia 9 listopada 1960. r. (Monitor Polski .z · 1961 r~ 

Nr 18, poz. 90); . . 
N PN-59/R-58025 ,,') Maszyny rolnicze. Ząb sprężynowy 

kultywatorów konnych. Zespół", 
l) PN-59/R-58026" - - Sprężyna główna", 
j) PN"59/R-58027" - - Sprężyna pomocnicza", 
k) PN-59/R-58028" . - - Sprzączka", 
l) PN-59/R-58029" - - Radliczka" 

--:- ustanowione jako obowiązując~ przez Polski Komitet 
Normalizacyjny - pierwsza, druga i ostatnia dnia 
28 grudnia, a trzecia i czwarta dnia 5 listopada' 1959 r. 
(Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, poz. 130); 

4) z dniem 1 kwietnia 1970 r.: 
a) PN-66/C-88024 "Rozcieńczalniki do wyrobów lakiero

wych nitrocelulozowych", ustanowiona przez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnia 5 listopada 1966 r. (Mo
nitor Polski Nr 72, poz. 337); 

. b) PN-61/M-79101 ,,') Opakowania metalowe. Beczki 
z dnem zdejmowanym", ustanowiona jako obowiązu- . 

jąca przez Polski Komitet Normalizacyjny' dnia 6 Ii;p
ca 196i r. (Monitor Polski Nr 67, poz. 292), 

c) PN-61/M-79i04" -.:.. Beczki z dnami stałymi", ustano
wiona jako obowiązująca prze.z P.olski Komitet Nor
maliz.acyjny dnia 12 października 1961 r.(Monitor 
'Polski Nr 89, poz. 379), 

d) PN-62/M-791 05 " - Beczka z dnami stał:ymi - lek
ka", ustanowiona przez Polski Komitet Normalizacyj
ny dnia 11 lipca 1962 r. (Monitor Polski Nr 68, 
poz. 320), 

e) PN-55/M-79111 ., 
l) PN-55/M-79112 

- Bęben na asfalt lub lepik", 
- Bębny i komplety bębnowe na 

sodę" 

zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeniem 

Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Go
spodarczego z dnia 27 ' czerwca 1955 r. w sprawie za
twierdzenia norm par\stwowych ustalonych przez Polski 
Komitet Normalizacyjny, dotyczących wyrobów metaio
wych (Dz. U. Nr 28, poz. 165), 
g) • PN-57/M-79114" - Bęben na chlorek cynku'" 
h) PN-57/M-79115" :.- Bęben na katbid" . 
- . ustanowionę jako obowiązując e przeZ Polski Komitet . 
Normalizacyjny dnia 17 lipca 1957 r. (Monitor ',Polski 
Nr 83, poz. 504), . 
i) PN-57/M-7911'a " ' -,-- Bębny na barwniki", ustan,owio

na jako obowiązująca przez Polski ,Komitet No'i-mali
zacyjny dnia 29pażdziernika 1957 r. (Monitor Polski 

. Nr 101, poz: 592); " . 

5) z dniem 1 lipca 1970 r.: . 
PN-65/W-83221 . "Urządzenia kotwiczne statków·, ~ródlą- . 
dowych. Wciągarki linowe ręczne. Wymagania i bada
nia. techniczne",u.śtanowiona · przez Polski Komitet Nor~ 
malizacyjny dnia 23grudn:ia 1965 r . . (Monitor ·Polski 
z ~966 r. Nr 5,poz. 49). 

Prezes Polskiego Komitetu" NorrhalizacyiPę,go: B. Adamski 
" '.'.! ' : f, ~),~ 
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