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,"' t 

l Ilość I Lp. Nazwa spółdzielni Siedziba domów Adresy domowe 

. ul. Smocza 8 i 10 
m. Kraków 

. , . , . . ,;' 

ul. Koletek 15, 17 i 19 
3. Powszechna Spółdzielnia Miesz- Kraków, ul. Gazowa tlI 13 

kani owa ul. Smocza 10 9 . ul. Bocheńska 7 j 
ul. Paulińska 20 , 

m. łÓdź 

l 
I' 

4. "Ognisko" Spółdzielnia I 
, 

Budow- Łódź, 
i 

lano-Mieszkaniowa Kopciilskiego 44/46 2 l, ul. Kopcińsk ieao 42 i 48 

, ł 
woj. warszawskie I 

5. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Vi- Siedlce: I 
ribus Unitis" ul. I Dywizji Piechoty I u!' I Dywizji Piechoty 

im, T , Kościuszki la l im, T. Kościuszki la 

c I 
Część II , I 
Spółdz ie lnie, które odbudowały 
domy ze zn iszczeń wojennych 
za środki państwowe . 

4 ul. Filtrowa 67 -
m.st. Warszawa ul. Danlyszka 6 

6. Spółdzielnia Budowlano-Miesz- Warszawa, ul. Warszewickięgo 3 
kanil)wa "Wspólna Ostoja" ul. Filtrowa 67 ul. Kromera 4 
Spółdzielnia Budowlano-Miesz- Warszawa, I 7. kani·owa Pracowników Łączno- ul. Wczasowa 3 
ści 1 ul. Wczasowa 3 . 
Spółdzielnia Budowlano-Miesz- Warszawa, ul. Korzeniowskiego 5 

8. kaniowa "Architektoniczna" u!' PoznaÓ.ska 12 m 22 2 ul. Glogera 2 
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OBWIESZCZENIE POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO 

z dnia 6 grudnia 1971 r. 

w sprawie ogłoszenia ustanowionych Polskich Norm. 

Na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27 listopada 
, Normalizacyjny podaje do wiadomości, co następuje: 

1961 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 53, poz. 298) Polski Komitet 

§ 1. Ustanowione zostały następujące Polskie Normy tPN): 

D a ta 
Numer 

Lp. Ty tu! normy i zakres obowiązywania I od kt6rej norma 
normy ·ustanowlenia normy 

, obowiązuje 
--~1-1·-----2~---1-----------------------~3----------~~-------'---------4~----~· --------~5--~----

1 7lfB-13051 
2 71/G-57122 
3 71/G-57125 
4 71jG-60051 
5 71jM-80242 
6 71fM-80243 

7 71jC-97012 
8 71jE-90009 

9 71/E-90010 

w zakresie produkcji: 

Szkło płaskie zbrojone gladkic i wzorzyste 
*) Wiercenia udarowe. Swidry krzyżowe 

- Swidry szc7,ękowe 
Tamy pożaro,y". Tabliea kontrolna. Wymagania podstawowe 
Liny stalowe F6 X 25 + A t (7 X 7) 
Liny stalowe · F6 x 25+A 

w "akresie produkcji i obrotu: 

Produkty węglopochodne. Olej opałowy 
Kable okrętowe na napięcie znamionowe nie przekraC7.aj l\c~ 750 V. 

. Ogólne wymagania i badania 
Elektroenergetyczne kable okrętowe o izolacji gUIDowej , powiOce 

ołowianej na napięci" znamionowe 750 V. 

16 października 1971 r. 
12 października 1971 r. · 
12 paździerulka 1971 r. 
30 paździeruika 1971 r. 
30 wrześuia 1971 t. 

30 września 1971 r. 

l października 1971 r. 
2 paździe~nika 1971 r • 

2 paźdzJernika 1971 r. 

; l lipca 1972 r. 
l lipca 1972 r. 
l lipca 1972 r. 
l lipca ]972 r. 
l lipca 1972 r. 
l ' lipca 1972 r. 

I 

, 

\ 

l lipca 1972 r. 
l stycznia 1973 r. 

• l 

l 
stycZIlla 1973 r. 

_. .. 



," 
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Lp.,. 

---
I 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 
11 

, 18 

19 

%1 

22 

23 

24 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

31 

33 

Numer 
normy 

2 

71jE-90011 

71jE-90012 ' 

71jE-90013 

71jF -94()Q0 
71jP-04608 

71jP-2,2235 
~ljP-1i2047 
71fT-06447 

71jT-OIOI6 
71rr-Ol017 

11jM -55094 , 

71fP-01713 

71/p-04602 

11jP-04953 

71jA-75101 

71jC-04401 
71jC-04403 
11jP-04673 
71/Z-04035 
71jZ-04056.01 
71jZ-04056.02 

71 jZ-04061. O l 

71jZ-04061.02 

71/Z-04061003 

D a t a 

Tytuł normy , i zakres obowią)!:ywania 

3 

Elektroen~rgetyeznek:able ; ohętowe-' ~ izolacji i powłoce gumowej, 
na napięcie znamionowe 750 Y 

Elektroenergetyczne Kli-ble ' ok~ęto~e II izolacji gumowej i powłoce 
polwinitf:Hvej, ńa na'pięci~ " żnamiono\ve .750 V 

Elckfroenergetyćzne kable'okrętowe o iżolacji i powłoce po:winitowej, 
na napięcie znamionowe 750 V 

Ołówki i kredki ', ' 
Użytkowllnie wyrobóW', wlókienniczych. Zilaki informacyjne o spo-

sobie kon'erwacji' ' i 

SkórY ·llbuwiowe wierzcbnie clu'omowe. Nuhuki kozie 
Tkaniny pponowe (kordy) wi\tkozOwe satilocllOdowe 
Lampy ,elektronowe. ~8kaźniki alfanumeryc2ine jarzeniowe. 
wymaga~ia i badania 

w llikre.i~ ',,!~ania nazU' i okr~ślflńl 

Ogólne 

Przetwarzanie danych i komputery. 'Podstawowe nazwy 'i okrdlenia 
Binarne elerne~ty cyf!,owe.' Nazwy i określenia 

.. :lakreIiiI prDj~klDwanial . 

ustanowieni!! normy 

4 

2 paidziernika 1971 r. 

2 paździemika 1971 1'. 

2 października 1971 r. 

7 października 1971 r. 
7 października. 1971 r. 

7 października 1971 r. 
18 września 1971 r ; 

2- paździemika 1971 r. 

% paździcrpika 1971 r. 
% października 1971 r. 

Obrab~ki do metali. Wzniosy osi ' kłów od podstawy. Wielkości 30 września 1971 r_ 

w :akre.i~ ~rminologiil 

Surowce wlókiennicze. Nazwy i określenia przy wyznaczaniu dlugości 13 października 19(1 r. 
włókien 

w zakresie bada,i odbiorc:ych i arbitrażowych: 

Metody badań surowców, półwyrobów i wyrobów wlókienniczych. 
Klimat normalny i aklimatyzacja próbek · 

Metody bada~ wyrobów włókienniczych. Wyroby elastyczne. Wy
znaczanie wydłużenia użytecznego 

w zakresie metod badaiiz 

Produkty owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody 
bad!lń fizyko-chemicznych 

Pigmenty. OgÓlne metody badań 
Pigmenty do farb wodnych. Metody badań 
Surowce włókiennicze i przędza. Obciążenia wstępne 

*) Ochrona czystości powietrza: OZllaczanie zawartości styrenu 
- Bada,nia . zawartości kwasu siar.kowego. Zakres normy 
- Badimia zawartości. kwasu siarkow?go. Oznaczanie· kwasu siar-

kowego na stanowiska.ch pracy metodą nefelometryczną 

- Badania ' zawartości kwasu octowego i jego bez'ivodnika. Zakres 
normy 

- Badania zawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. ' Ozna
cz,ani,e kwasu oet,owego i jcgo bez\~odnika na stanowiskach pracy 
metodą , ż azotaitem lan~anowym ' . 

- Badania 2iawartości kwasu octowego i jego bezwodnika. Ozna
,czanio 'kwasu. oct6wego 'na stanowiskach pracy metodą z · czer
wieniąDietyJowlł 

7 października 1911 r. 

7 października 1971 r. 

30 września 1971 r. 

2 października 1971 r. 
6 października 1911 r. 
7 października 1971 r. 
2 października 1971 r. 
2 października 1971r. 
2 października 1971 r. 

2 października 1971 r. 

2 października 1971 r. 

2 października 1971 r. 

I 
I 

od której norma 
obowiązuje 

5 

l stycznia 1973 r. 

l stycznia 1973 r. 

l stycznia 1973r. 

l łipca 1972 r. 
l .lipca 1972 r. 

1 lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r. 
l 'lipca ,1972 r. 

l lipca 197t r. 
l lipca 1972 r, 

l lipca 1973 r. 

l lipca 197~ r. 

l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r. 
l lipca 1972 r. 
l lipca 1972 r. 
l lipca 1972 r. 
l lipca 1972 r. 
1- lipca 1972 ro' 

l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r. 

l lipca 1972 r_ 
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§ 2: 1. Wprową~wne zostały zmiany w następują~ych Polskich Normach, obowiązujące od dnia 1 lutego 1972 r.: 

' l 
I---u~s-tanowienia-n-o-r-m-y-----u-s-ta-n~w-ie-n-ia-zm-i-an-' --

1------------,-3----------,-,--- 4 ' i--'- -- '-5--- "--

Lp. Numer 
normy -- ----_._--

1 2 

, Tytuł normy 
D a t a 

----~--------~---------------------------------------
l 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

l 

2 

71/A-82105 

61(B-06253 

68jE-06303 

64/E-90083 

66/11--15716 

59/11-92745 

59/H-92746 

57/5-06100 

59/5-96019 

60/5-96023 

70/T-05206.0 

70/T-05206'.I,, 

70/T-05206.3 

63/T-92000 

69/Z-54093 

Wędliny i wyroby wędliniarskie. Wstępna: ocena partii i po-' 22 lutego 1971 r. (Monitor,Polski 30 p8ŹdzietnikaI971 r. 
bierlnie próbek ' I NI' 21, poz.l4U) , " , 

Konstrukcje -betonowe. Warunki wykonania i ocruon,y w ,u-o, /6 lipca 1%1 r.(MouitorPolski 23 paździerilika 1971. r. 
dowiskuagre&ywuych wód i gruntów Nr67;poz.; 292) ': . 

Elektroenergetyczne ' izolatory wysokiego napięcia. Dobór I 16 'grudnia, 1968. r. (Monitor Pol· 
izolatorów napowietrznycb ze względu na zagrożenie za· ski , z 1969 r. :, Nr 7, "poz, 71) 
brudżeniowe . , " 

21 października 1971 r. 

Elektroenergetyczne przewody gole . . Przewody st!tlowo- 111- czerwca :1,964 r. (Monitor 20 października 19.71r; 
aluminiowe I Polski Nr 69" poz. 323) " 

Surowce wtórne metali nieżelaznych. Odpady 'nietalurgiczne20f grudnia ' 1966 ·1. i (~fonitor ' 25 października 1971 r. 
"'" PolskLz 1967 r. Nr 16" poz. 84) ' 

Aluminium i stopy aluminium. B1acbydlalotni~twa" , ; 2Vmarca l;959',r.,(MonitbT Pols.ki 25 paźdżiernika 1971 r. 

Stopy aluminium. Blachy platerowane dla lotnictwa 

*} Drogi samocbodowe. Nawierzchnie z kostki , kamieJmej. , W!I
runki techniczne 

Nr 60, poIII ., 299) ' .< ,ii;; ' 
7, kwietnia 1959 r. (Monitor 25 października 1971 r. 
Polski Nr 60, poz. 299) ! 
17·:lipoa 19S7:'t3 (Monitor Polski 18 paźd .. iernika 1971 r. 
Nr 82, poz. 495) 

- Na~vierZcbnie llinkierowe. Wymagimili , ~ecbnicznej,. ,Wił- , 2 ~arw 1959 ,CI. ,(Monitor,Polsid , 28 października 1971 i .:. 
rtm'ki odbioru:;' '- , .' ,', ~ Nr 30~ poZ. :'143} -:.; :" ,~,i, ;,: i 

'- Nawierzcbnie tłuczniowe 27 września 1960 r. (Monitor 3 listopada 1971 r. 

*) :Odbiorniki telewizyjne. OgÓlne wymagailia i badania,: " '> 

Polski Nr 88, poz. 399) 
24giudnia1970 r. (Monitor Pol- 21 sierpnia 1971 r~ 
ski z 1971 r. Nr 12, poz. 94) 

, - Wymagania ' elektryczne,elektróoptycżne', ,i ~ektroa~u- , 24 grudnia : 1970r. (Mcin'it-cir' Pol~ " 2~ sietprua . 1971 r. 
styczne 

,- Metody badań elektrycznycb, elektrooptycznych i elektro
aku~tycznycb 

, Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Izolatory porcelanowe 
jednoszyjkowe ' " ' , ' 

Narzędzia medyczne. Zarysy nacięć 

ski z 1971 r. Nr 12, poz. 94) 
24 grudilia 1970 r. (Monitor Pol- 21 sierpnia 1971 . t. 
ski ·z ·d971 r. Nr 12, poz. 94) 
24 grudnia 1963 r. (Monitor Pol- 21. października 1971 r. 
ski z 19641'. ·Nr ' 16,- poz. 77) 
25 listopada 1969 r. (Monitor 18 października 1971 r. 
Polski z 1970 r. Nr 2, poz. 27) 

2. Wprowadzone zostały zmiany w następujących Polskich Normach (PN); obowiązujące od dnia l lipca, 1972 T.: 
o'.' 

... .. 
63(N-02001 Wytyczne ogólne : opracowywania norm 29 czerwca 1963. '1', . (Mo!1ito~ 27 listopada 1971 r . .. 

Polski Nr '14, PQZ. 370) 
63/N-02002 : Wytycżne opracowywailianorm. Forma graficzna 29 czerwca 1963 r. (Mouitor 27 listopada 1971 r. 

/ 

Polski NI' 74, poz. 370) 

3. Data obowiązywania normy PN-70/M-85005 "Wpusty 
pryzmatyczne", ustanowionej przez Polski Komitet Normali
zacyjny dnia 24 marca 1970 r. (Monitor Polski Nr 16, poz. 134 
i z 1971 r. Nr 21, poz. 140), zmieniona została na datę 1 stycz
nia 1973 r. w zakresie projektowania i produkcji. 

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

PN" Gc 600'5 I ,',Tamy ' ogniów-e. Tablica kontrolna", ' zatw ie r
dzoną jako zalecaną rozporządzeniem Przewodn i czącego Pań

stwowej KomisjiPlanowailia Gospodarczego z dnia 2Ó grudnia 
1954 r. wspratvie zatwierdzenia norm państwowych ustalo
nych przez Polski KómitetNormalizacyjny w zakres ie gór-§ 3. 1. Norma wymieniona w § 1 lp. 1 zastępuje normę 

'PN-55/B-13051 "Szkło płaskie zbrojone", zatwierdzoną jako 
obowiązującą rozporządzeniem Przewodniczącego Państwowej 

Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 10 maja 1956 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm pań.twowych (Dz.U. Nr ' 15, 
poz. 85). 

2. Norma 'wymieni,ona - w § l łp. 2 zastępuje normę 

PN-61/G-57122 "Wiercenia udarowe ręczne. Świdry krzyżi)~ 
we", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
19 grudnia · 1961 r. (Monitor Polski z 1962 r. Nr , 2S, poz. 107)! 

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

PN-66/G-57125 "Wiercenia udarowe. Świdry szczękowe", usta
nowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 29 wrześ
nia 1966 r. (Monitor Polski Nr 62, poz. 300). 

·nictwa(Dz. U. z 1955 r. Nr 3, poz. 18). .' 
5. Norma wymieniona w § l lp. 7 zastępuje no'rmę 

PN-67/C-97012 "Produkty węglopo,ehodne. · OleT ópałoWy", 
ustanowioną przez Polski Komitet Normali.~acyjny dnia 
15 grudnia 1967 r. (Monitor Polski z 1968 t. Nr 9, ' poz. 54). 

p. , Normt1 ., wymieniona ,w ., § 1 lp. 8zastępujeno(mę 
.PN~62/E-90009 "Kable okrętowe", ustanowioną pr'Lez Polski 
Komitet Normalizacyjny dnii! ., 17 sierpnia 1962 r. (Monitor 
. Polski ,Nr 78,poz. 36,8)." . 

' " 7. : Norma wymieniona· w "§",,.t lp. 13 zastępuje następu
jące normy: 
1) PN-58/B-54000 ,,0) Pomoce biurowe. Ołówki gr~fitowe 

stolarskie", 
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2) PNc58/F-94000 ,,- Ołówki notesowe", 
3) PN-58/F-94008" - Oł6wkigrafitowe kreślarski.e"; 
4) PN-58/F-94029" - Ołówki grafitowe zwykłe", 
S) PN-58/F-94055 ,,~Ołówki kopiowe" 

- ustanowione jak'o obowiąZiująceprzez Polski KomHet 
Normalizacyjny dnia 25 listopada 1958 r. (MonitorPol~ 
ski z 1959 r. Nr 18, poz. 81), . 

6) PN-59/F-94060 "Ołówki barwne szkolne. Komplety", usta
nowioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma
lizacyjny dnia 10 kwietnia 1959 r. (Monitor Polski Nr 50, 
poz. 230). 

8. Normy wymienione w § l lp. 14 i 15 zastępują nastę
pujące normy: 

l) PN-65/P-04608 "Uży tkowanie wyrobów włókienniczych. 
Znaki ostrzegawcze", 

2) PN-65/P-22235 "Skóry obuwiowe wierzchnie chromowe. 
Nubuki kozie. WymagaIltia techniczne" 

- ustanowione przez Polski Komitet · Normalizacyjny, , 
pierwsza dnia 17, a druga dnia 23 grudnia 1965 r. (Mo
nilor Polski z 1966 r: Nr 5, poz. 49). 

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

PN-62/P-85035 "Kordy", ustanowioną przez Polski Komitet 
Normalizacyjny dnia 28 grudnia 1962 ' r. (Monitor Polski 
z 1963 r. Nr 21, poz. 115). 

10. Norma wymieniona w § l lp. 22 zastępuję następu
jące normy : 

l) PN-61/P-04602 ,:) Kontrola jakości wyrobów włókienni
czych. Klimat normalny i 51klimatyzacja. próbek", ustano
wioną jako obowiązującą przez Polski Komitet Norma
lizacyjny dnia 30 czerwca 1961 r. (Monitor Polski Nr 58, 
poz. 254), 

2) PN-62/P-04603 ,,- Wyznaczanie względnej wilgotności 
i temperatury powietrza w pomieszczeniach laboratoryj
nych", ustanowioną przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 5 grudnia 1962 r. (Monitor Polslci z 1963 r. Nr 21" 
poz. 115). 

11. Norma wymieniona w § 1 lp. 24 zastępuje nOrmę 

PN-63/A-75101 "Produkty owocowe i warzywne. Przygotowa
nie próbek i metody badań", ustanowioną przez Polski Komi
tet Normal izacyjny dnia 23 marca 1963 r. (Monitor Polski 
Nr 41, poz. 205) .• 

12. Norma wymieniona w § 1 lp. 25 zastępuje normę 

PN-58/C-04401 "Pigmenty. Ogólne metody badań", ustanowio
ną jako obowiązującą przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 29 września 1958 r. (Monitor Polski Nr 91, poz. 506). 

13. Norma wymieniona w § 1 lp. 26 zastępuje normę 
PN-6r/C-04403 "Pigmenty do .farb wodnych. Metody badań", 
ustanowioną jako obowiązującą. przez Polski Komit-et Norma
lizacyjny dnia 23 września 1961 r. (Monitor Polski Nr 82, 
poz. 346). . 

14. Norma wymieniona w § 1 Ip~ 30 zastępuje normę 
PN-59/Z-04056 ;,Szybka metoda oznaczania za:wartości mgły 
kwasu siarkowego w powietrzu:', ustanowioną jako zalecaną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 16 grudnia 1959 r. 
(Monitor Polski z 1960 r. Nr 27, póz. 130). 

15. Norma wymieniona w f 1 lp. 32 żastępuje następu
jące normy: 

1) PN-59/Z-04061 "Szybka metoda oznaczaniazawartośei par 
kwasu octowego w . powietrzu", ustanowioną jak,o zale
caną przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 1 lipca 
1959 r. (Monitor Polski Nr 75, poz. 401), 

2) PN-63/Z-04080 "Szybka metoda oznaczania zawartości par 
bezwodnika kwasu octowego wpqwietrzu", ustanowioną 
przez Polski Komitet Normalizacyjny ' dnia 22 marca 
1963 r. (Monitor PolskH'!r 41;-r>oz. 205). 

§ 4. Tracą moc następujące Polskie Normy: 
l) z dniem 1 stycznia 1972 r.: 

a) PN-58/H-92137 "Blacha koUowa na parowozy. Warun
ki techniczne", ustanowiona przez Polski Komitet Nor
malizacyjny jako obowiązująca dnia 31 grudnia 1958 r. 
(Monitor Polski z 1959 r. Nr 24, poz. 1 i2), 

b) PN-56/F-78800"Meble szkolne dreWlliane. Warunki 
techniczne", zatwierdzona jako obowiązująca ro,zpo
rządzeniem Przewodniczącego Państwowej Komisji 
'Planowania Gospodarczego z dnia 28 lipca 1956 r. w 
sprawie zatwierdzenia norm pa:ństwowych (Dz. U. 
Nr 36, poz. 161), 

c) PN-59/E-80405 . "Maszyny elektryczne i bezpośrednio 
' z nimi sprzęgane maszyny nie elektryczne. Wzniosy 
osi wałów", ustanowiona jako obowiąZiująca ' przez 
Polski Komitet Normalizacyjny . dnia 31 grudnia ' 
1959 r. (Mpnitm Polski z 1960 r. Nr 40, poz. 201), 

d) PN-62/E-92704 "Elektroenergetyczne linie. napowietrz
ne. Nakrętki kuliste", 

e) PN-62/E-92705 "Stacje elektroenergetyczne. Zwody ., 
p ionow-e" 

- u~tanowione przez Polski Komitet Normalizacyjny 
dnia 12 lipca 1962 r. (Mo.nitor Polski Nr 68, poz. 320), 

f) PN-N-94030 "Pomo'ce biurowe. Plastelina", 
g) PN-N-95012 "Wyposażenie zecerni. Organek" 

- zatwierdzone jako obowiązujące rozporządzeruiem 
Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania 
Gospodarczego dnia 29 grudnia 1954 r. w sprawie za
twierdze.nia ·norm państwowych ustalonych przez Pol
ski Komitet Normalizacyjny (Dz. U. z 19.55 r. Nr 1, 
poz. 3), . 

h) PN-65/P-84650 "Dłonice z tkanin dla hutników", usta
nowiona przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
25 maja 1965 r. (Monitor Polski Nr 36, poz. 209); 

2) z dniem l maja 1972 r.: 
a) PN-55/C-80075 "Qdczynniki. Azotan srebra", zatwier" 

dzona jako obowiązująca rozporządzeniem Przewod", 
niczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodar. 
czego z dnia 10 maja 1956 r. w sprawie zatwierdze-. 
nia: norm państwowych (Dz. U. Nr 15, poz. 85), 

h) PN-53/C-80253 "Odczynniki. Brom", zatwierdzona jako 
obowiązująca rozporządzeniem Przewodniczącego Pań

stwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 
20 maja 1954 r. w sprawie zatwierdzenia norm pap.-, 
stwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizil~ . 
cyJny . w zakresie ,.hemii (Dz. U. Nr 27, poz. 107); 

3) z dniem l czerwca 1972 r.: 

a) PN-62/C-84133 ,,$rodki ochrony roślin. OwadziaIt 
płynny 10", ustanowiona przez ' Polski Komitet Nor
malizacyjny dnia 28 maja 1962 r. - (Mo.nibor Polski 
Nr 55, poz. 265), 

h) PN-62/C-84135 ,:)Pestycydy. Tritox pylisty", " ustano
wiona przez' Polski " Komitet 'Ńormalizacyjny ',.4nia 
7. listop~da 1962 r. (Monitor Polski z 1963 r; Nr ' 9, 
poz. 45), 
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c) PN-64/C-84139" - Tritox płynny 30%", ustanowiona 
przez Polski 'Komitet Normalizacyjny dnia 31 marca 
1964 r. (Monitor Polski Nr 34, poz. 153); 

4) - z dniem l lipca 1972 r.: 
a) PN-63/G-57113 ,,') Wiercenia udarowe. Rozszerzacze 

i sżczęki do nich", ustanowiona przez Polski KQmitet 
Normalizacyjny dnia 28 czerwca 1963 r. (Monitor Pol
ski Nr 74, poz. 370), 

b) PN-63/G-57817 ,,- Uchwyty pająkowe do lin", usta-

Poz. 408 

nawiana przez Polski Komitet Normalizacyjny dnia 
30 września 1963 r.(Monitor Polski Nr 88, poz. 419). 

§ 5, Unieważnienie nprmy .PN-60/H-93022 "Stalowe kę

sisk(l ,i , kęsy. Warunkitech~iczne", ustanowionej przez Polski 
Komitet. Normalizacyjny dnid 8 kwietnia 1960 r. (Monit0r 
Polski Nr 63, paz, 302), ogłoszone w Monitorze Polskim 
z 1971 r. Nr 30, poz. 192, dotyczy kęsisk i kęsów przeznaczo
nych do kucia .. 

Pre'zes Polskiego Komitetu ' Normalizacyjnego: B. Adamski 

,-) Pełny tytuł normy; kreska przed tytułem tej samej serii norm zastępuje pierwszą część pełnego tytuiu. 

" 
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Reklamac,je z powodu niedoręc7enia poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mi
nistrów (Warszawa 34, ul. Powsińska 69/71 - skrytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni od daty wydania następnego kó

lejnego num NU, 

Opłata za prenumeratę Momtora Polskiego wynosi rocznie 100,- zł, półrocznie 60,- zł. 

Prenumeratę na rok następny (roczną ltib pó1rocżną) przyjmuje się do dnia 30 listo
pada . Prenumeratę · można zgłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo
nentów, którzy opłacą pren1Jmeratę ' po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów 
dokonana zostanie z opóżnieniem, a ponadto zostaną , policzone koszty przesyłki. Opla
ta za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzy odcinkowym przekazem 
pocztowym na konlo Admlni"tracjl Wydawnictw " Urzędu RadV Ministrów w Narodo
wym Banku Polskim IV Oddział Miejski. Warszawa nr 1551-91-43745. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na ' odcinku wpłaty należy podać dokładną nazwę in
stytucji (bez skrótów), na'zwę i numer doręczającego urzędu pocztąwego (jak Warsza
wa 10, Poznań 3 Hp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz liczbę zama-

wianych egzemplarzy Monitora Polskiego. 

Pojedyncze egzemplar7e Monitora Polskiego , nabywać moina w punktach sprzedaży 
w Warszawie: aj , I Armii Wojska Polskiego 2/4, "Dom Książki" - Księgarnia Praw
no·Ekonomiczn·a- ,ul. Nowy Swiat t, kiosk "Domu Książki" w gmachu sądów -
aL Gen. Swierczewskiego t27, w kasach Sądów Wojewódzkich w: Bialymstoku, Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej 
Górze oraz w kasach Sądów Powiatowych w: Bydgoszczy, Bytomju, Cieszynie, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicach, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, 
Ostrowie Wlkp., Poznaniu ; ~rzemyślu, Raciborzu, Radomiu, Szczecinie, Tarnowie, To-

runiu! Zamościu, 

Redakcja; Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warsźawa, al. Ujazdowskie 1/3 • 
. Administracja: Administr,acja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów, Warszawa 34, 

ul. Powsfń.ska 69nl (skrytka pocztowa nr 3), 

Tłoczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka", Zakład nr 1, Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 2089. Cena 4.80 1 ł 
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