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5. Obowiązek zbierania i sprzedażyza,olejonego czy
ściwa nie dotyczy morskich jednostek pływających. 

6. Zaleca się .stosowanie następujących metod odzyski
waniaolejów mineralnych z czyściwa: 

1) odwirowywanie oleju z czyściwa na go'rąco przy zasto
sowaniu pary wodnej; 

2) e,kstrakcja benzynowa w zamkniętych ekstraktorach; 
3) ekstrakcja w ro~puszczalnikach (tri, benzyna i inne) za 

!pomocą płuk!ania w a.parątach typu "Trimer" i innych. 

7. Centrala Surowców Wtórnych będzie prowadzić w 
:podległych jednostkach skupu lub przerobu surowców wtór-
nych ,odzyskiwanie ,olejów z zakupionego czyściwa, przy 
stosowaniu met,od odzyskiwania wymienionych w ust. 6. 

8. Zbiórka czyściwa zaolejonego powinna ,odbywać się 
,w następujący sposób: 

1) w pobliżu stanowisk pracy używających czyściwo po
winny znajdować się metalowe zamykane pojemniki, 
do których p,owinno być składane za,oleJone czyściwo; 
przy tym do ,oddzielnych pojemników należy składać 

czyściwo zanieczyszczone wiórami metalowymi, farba
mi i lakierami olejnymi, smołą, niexmywalnymi impre
gnatami, powłokami z gumy i tworzyw sztucznych oraz 
czyściw.o z,gniłe czy zbutwiałe; 

2) pojemniki należy opróżniać z czyściwa p,o zakończeniu 
pracy, a za,olejone czyściwo przekazywać do maga.zynu; 

3) zwrócone do magazynu zaolejone czyściw.o powi,nno zo
stać zbelowane i przechowywane zgodnie 'l postan,owie
niami normy BN 64/7502-01 "Odpady i zużyte wyroby 
włókiennicze. Opakowanie, przechowywanie i trans
po,rt". 

9. Przedsiębiorstwa, 'o których mowa w ust. 4, 1P,0winny 
(la oferować czyściwo za,olejone właściwym terytorialnie jed-
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nostkom skupu surowców wtórnych, z wyjątkiem czyściw;a~'. 
o którym ,m,owa w ust. 13. 

10. Centrala Surowców Wtórnych zapewni systematycz;o. 
ny, bieżący odbiór za'oferowanych przez przedsiębiorstwa 
ilości czyściwa za,olejoneg,o ,przez podległe jej jednostki sku .. 
pu, jak i przez upoważnione przez nią jednostki skupu. 

11. . Jednostki skupu surowców wtórnych powinny za'" 
wierać długoterminowe umowy sprzedaży z przedsiębior
stwami, które zużywać będą co najmniej 100 kg czyściwa 
miesięcznie. 

12. Centrala Surowców Wtórnych ,org'aniz,ować będzie 
dostawy tranzytowe czyściwa zaoleJonego be,~pośrednio 
z przedsiębiorstw do zakładów oczyszczają,cych czyściwo 
z olejów minera,lnych 'Z pominięciem jednostek skupu, je
żeli: 

1) przedsiębiorstwo dysponować będzie czyściwem w ilo" 
ści co najmniej ipełneg,o ładunku jednego wagonu kwar
talnie; 

2) przedsiębiorstwo znajduje się w odległości do 100 km 
.od zakładu oczyszczającego czyściwo z olejów mineral
nych, a dysponować będzie czyściwem w ilości CoO naj
mniej pełneg,o ładunku samochod,oweg,o miesięcznie. 

13. Czyściwo zaniec:zyszczone wiórami metalowymi, far .. 
bami i lakierami ,olejnymi, smołą, niezmywalnymi impregna
tami, p6wł,okami z gumy i tworzyw sztucznych ,oraz czyści
wo zgniłe i zbutwiałe nie podlega skupowi przez jednostki 
sku.pu surowców wtórnych. Przedsiębiorśł'Wa posiadające 
takie czyściwo powinny postępować z nim zgodnie z § 3 
ust. 3 uchwały nr 62 Rady Ministrów z dnia 24 marca 19'65 r. 
w sprawie zasad g,ospodarowania niemetalicznymi sur,owca
mi wtórnymi (Monitor P,olski z 1968 r. Nr 48, poz. 336). 

ZARZĄDZENIE PREZESA CENTRALNEGO URZĘDU JAKOSCI I MIAR 

z dnia 18 stycznia 1969 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia ąiektórych państwowych jednostek organizacyjnych do legallzacjI 
narzędzi pomiarowych. 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 r. o miarach i narzędziach pomiarowych (Dz. U. Nr 23, 
poz. 148) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W § 2 zarządzenia Prezesa Centralneg,o Urzędu Ja
kości i Miar ~ dnia 2 maJa 1967 r. w sprawie upoważnienia 
niektórych państwowych jednostek organizacyjnych do le-

galizacji narzędzi pomiarowych (Monitor Polski Nr 28, poz. 
132) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) w zakładach .pooległych Ministrowi Przemysłu Ma
szynowego i Min.istrowi Przemysłu Ciężkiego". 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ,ogłoszenia. 
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