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Segmenty ścienne wypełnione płytą warstwową
Płyty 'posadzkowe z odpadów marmurowych
Mieszanki suche do tynków szlachetnych
Zaprawy i wyprawy (bez 'ogniotrwałych) pozostałe
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Sz~o płaskie

Szyby zespolone jedJ;lo- i wielokomorowe
Płytki kwasoodporne wykładzinowe kamionkowe
Wyroby z kamionki kwasoodpornej pozostałe
Wyroby kanalizacyjne kamionkowe
Płytki i kształtki podłogowe kamionkowe
Płytki elewacyjn~ ' kamionKowe plastycznie formowane
Kamionkowe przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe
.'
Wyroby sanitarne ceramiczne
Płytki i kształtki cerakiczne ścienne szkliwione
Półfabrykaty iglaste dla stolarki budowlanej
Płyty na posadzkę mozaikową podklejane
Stolarka budowlana otworowa
Komplety elementów budynków mieszkalnych , szeregowych z drewna i materiałów drewnopochodn~ch
Tektura budowlana
Tapety papierowe
Wykładziny podłogowe

Rury wraz z łącznikami preizolowane do bezkanałowy~ sieci cieplnych
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ZARZĄDZENIE

MINISTRA

PRZEMYSŁU

z dnia 28 lutego 1989 r.
w sprawie trybu uzgadniania z organami dozoru technicznego wymagań technicznych lub warunków technicznych
dozoru technicznego dla importowanych urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do
budowy tych urządzeń lub nabycia za granicą licencji na ich produkcję.
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202)
zarządza się, co następuje:
§ 1. .1. Wymagania techniczne lub warunki techniczne
dozoru technicznego dla importowanych urządzeń technicznych, materiałów i elementów stosowanych do budowy
urządzeń technicznych lub nabycia za granicą licencji na
ich produkcję jednostki organizacyjne importujące te urzą
dzenia, materiały i elementy albo nabywające licencję,
zwane dalej "nabywającym'·, uzgadniają z właściwym
organem dozoru technicznego.

2. Nabywający, zgłaszając wniosek do właściwego
organu dozoru technicznego, określa w tym wniosku wytwórcę i dostawcę, jak równ'ież podaje szczegółowy przedmiot importu w informacji zawierającej:
l) dla urządzeń technicznych:
a) rodzaj' i nazwę urządzenia,
b) oznaczenie typu urządzenia,
c) parametry pracy,
d) liczbę urządzeń i
2) dla

materiałów

i elementów stosowanych do budowy
technicznych:
a) rodzaj, gatunek i wym,i ary materiału lub ęlementu,
b) przeznaczenie,
c) ilość materiałów lub elementów;
urządzeń

3) dla licencji - rodzaj urządzeń technicznych, ich elementów bądź materiałów, które mają być wytwarzane
na podstawie licencji.
§ 2. Organ dozoru technicznego w trakcie uzgadniania:
określa:

'

1) wymagania lub warunki, o których mowa w § 1 ust. 1,
w zakresie konstrukcji i budowy urząd zen technicz, nych,
2) normy i priepisy; na podstawie których Fytwarzane
będą materiały lub elementy stosowane do budowy
urządzeń technicznych,
3) zakres
dzającą

badań

odbiorczych oraz
te badania,

instytucję

przeprowa-

4) zakres dokumentacji technicznej.
§ 3. Organ dozoru technicznego, uzgadniając wymagania techniczne lub warunki techniczne dozoru technicznego, może opierać się na polskich warunkach technicznych dozoru technicznego lub też na przepisach zagranicznych po stwierdzeniu, że zapewniają one bezpieczeń
stwo eksploatacji urządzeń technicznych nie mniejsze niż
warunki polskie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogloszenia.

Minister

Przemysłu:

w z. Z. Miedziarek

