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.. Tytuf przepisów
bądź instrukcji
i data ich ustanowienia
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Dziennik
CUJiM

Urzędowy

Nr

- -3 - -

poz.

-

Pez. 418 I 419

Dala,
od której
przepis bądź
instrukcja
obowiązuje

- 4--

Uchylone przepisy i instrukcje

--_.__ _ - - - - - - : - - - - - - - - - - .. .

5

6

I Instrukcja ogólna o sprawdzaniu

l} Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 31 marca

oBrzędzi

pomiarowych z dnia
16 czerwca 1969 r.

12

l stycznia
1970 r.

5,03/3

2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)

2

Instrukcja o sprawdzaniu gęsto
zbożowych z dnia
16 czerwca 1969 r.

13

5,81/4

l stycznia
1970 r.

Przepisy o densymetrach do
mleka
wapiennego z dnia
28 czerwca 1969 r.

14

3,87514/1

l stycznia
1970 r.

ściomierzy

3

1936 r. Wykonywanie legalizacji (POM 5,03/2)
wraz 7 uzupełnieniem z dnia 30 sierpnia 1938 r.
(POM 5,03/2,2);
,
Tryb wydawania tymczasowych· instrukcji przez
naczelników okr. LNM z dnia 15 lutego 1929 r.
(POM 5,03/2,8);
Instrukcja ogólna z dnia 9 czerwca 1933 r. o sprawdzaniu narzędzi mierniczych przeznaczonych do
czynności urzędowych nie mających charakteru
obrotu publicznego (POM 5,04/1);
Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 20 paździer
nika 1938 r. Techilika laboratoryjna (POM 5,05/1,5);
Instrukcja legalizacyjna ogólna - Technika cechowania uzupełnienie z dnia 22 listopada
1935 r. (POM 5,05/1,8);
Instrukcja legalizacyjni! ogólna z dnia 30 listopada
1938 r. Technika cechowania (POM 5,06/1);
Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 19 czerwca
1937 r. Zaopatrzenie i urządzenie pracowni urzę
dów podporządkowanych Głównemu Urzędowi
Miar (POM 5,08/1) wraz z uzupełnieniem z dnia ·
27 stycznia 1939 r. (POM 5,08/1,3);
Instrukcja legalizacyjna ogólna z dnia 21 sierpnia
1937 r. Stemple i cechy urzędów miar (POM
5,088/1).

Instrukcja legalizacyjna z dnia 31 lipca 1937 r. o gę
stościomierzach zbożowych. Wykonanie legalizacji
[POM, poz. (3, 81/1) 5,81/3].
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Instrukcja o sprawdzaniu densymetrów uniwersalnych z dnia
28 czerwca 1969 r.

15

5,87511/1

l stycznia
1970 r.
Prezes Centralnego

Urzędu

Jakości

Miar: Z. Ostrowski

419
OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO

z dnia 15 grudnia 1969 r.
w sprawie

ogłoszenia

ustanowionej Polskiej Normy .

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 Iistqpada . wiązująca od dnia 1 stycznia 1970 r. w zakresie produkcji
1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komi- i obrotu. ·
§ 2. 1. Ustanowiona została dnia 20 listopada 1969 r.
tet NormaUzacyjny podaje do wiadomości, co następuje: .
zmiana do normy PN-60/H-87026 ,., Odlewnicze stopy miedzi.
§ 1. Ustanowiona zostala dnia 4 grudnia 1969 r. norma
Klasyfikacja", ustanowionej przez Polski Komitet NornialiPŃ-69/P-84506 .. Wyroby konfekcyjne. Warunki o,dbi or u" , obo-
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zacyjny dnia 20 grudnia 1960 r. ·1 (Monitor Polski z 1961 r,
Nr 18, poz. 90) - obowiąz~jąca od dnia 1 stycznia 1970 r.
2. Data, do k. tórej ObOWląZUj jl następując e Polskie Normy:
1) 67/0-91020 ,,') Obuwie p ows~echnego użytku. Obuwie
wyjściowe wyqorowe. Podział na gatunki
(klasyfikacja ja~ościowa)",
2) 67/0-91021 " - Obuwie turystyczne. Podział na gatunki (klasyfik ~ cja jakościowa)",
We
3) 67/0-91022" - Obuwie
i domowe wybowwe.

dOr

Poz.

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

Podział na gatunki (klasyfikacja jakościowa)",

Obuwie roboc ze. Podział na gatunki
(klasyfikacja jakościowa) " ,
5) 67/0-91024.. - Obuwie wyjściowe. Podział na gatunki
(k lasyfik acja ja kośc-iowa)"
- ust an owione przez Polski Komitet Normalizacyjny
dnia 30 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 r. Nr 2,
poz . . 15) - zmieniona została na datę 1 lipca 1970 r.
4) 67/0-91023"
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P"m Pol,klego Komitetu No,m,ti,acyj ne 9 0 '

ol Pełny tytuł normy; kreska pfzed tytułem tej samej serii norm zasLępuJe
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B. Adam, k'

w~zą c zęsć peilleyo tytułu.
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ZMIANA KON:T A BANKOWEGO
OD DNIA

19 STYCZNIA 1970
R ..
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