
, PREZES
URZĘDU DOZORU TECIINICZNEGO

P oznań, dnia 0 8.08.20 1 6

DECYZJA Nr M-19-1 4115-|,6

z dnia 09 sierpnia 2016r.
Na podstawię art.9 ust.l, 2 i 4 ustawy z dńa2l grudńa 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z20I5 r,

poz. 1125) oraz art. 104 ustawy z dńa 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz, U. z2016 r. poz,23)

wydaje się uprawnienie
KACZMAREKMALEWO

SPOŁKA JAWNA
M.ĄLEwo 1, 63_800 GosTYŃ

do wytwarzania

rur z pe, kształtek z pe

przęznaczonych do budowy i naprawy wządzeńtechnicznych podlegających dozorowi technicznemu

zobowiąnljącjednocześnie do przestrzegania warunków określonych w uprawnieniu stanowiącychzałączńkw I

do niniejszej decyĄi.

UZASADNIENIE
Na podstawie aft.Ia7 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstąpiono od sporządzenia uzasadnienia.

PREzES
URZĘ ru}ą@D6eHl T&Sł{|tE6ąNE GO

p,o. Dyrektora
oddzidŃw poznaniu

rUfr{n Niter<
zlJP.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzjiprzysfuguje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra
Rozwoju, Pl. Trzech lkzyży 3l5,00-507 w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczeńa
decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34.

data

Załącznikiz
Nr i. Warunki uprawnienia
Nr 2. Zakres uprawnienia

(potwierdzenie odbioru decyzj|)



URZ ĄD DOZ ORU TECHNICZ NEG
ODDZIAŁ W POZNANIU

Zńącznlkdo decyzji
Nr M-19-141i5-16
z dnia 09.08.20l6r.
U rząd D ozoru Techniczne go

oddział w poznaniu

WARUNKI UPRAWNIENIA

KACZMAREK MALEWO
SPÓŁKA JAWNA

MALEwo 1,63_800 GOSTYŃ

1. Zakres

Warunki dotyczą wytw arzania kształtek z pę, rur z pę przęznaczonych do budowy i naprawy arządzen

technicznych podlegaj ących dozorowi tęchnicznemu.

2. Wytwarzanie

2.1. W5Ąwarzanie powinno być zgodne z:

a) normami PN i BN 1ub warunkami technicznymi wykonania i odbioru,

b) warunkami technicznymi dozoru technicznego
norrny PN EN 1555:2010, PN-EN |SO 15494:2005 lub warunki technicznę wykonania i odbioru,

c) instrukcjami technologicznymi SZI

d) instrukcjami dla kontroli jakości SZJ

2.2. Osoby odpowiedzia|ne zawytwarzanie matęriałów powinny posiadać kwalifikacje wymagane przepisami o

dozorzę
łcnhnłnznw. ,rnrtoo ^ońh nr{nn-rripr{zielnrrnh zqllląrtll łacł v, zą*ąrrynłlal

3. Kontrola jakości

3. 1 . Kontrola jakości powinna:

a) sprawować nadzór nad prawidłowościąprzebiegu procesu wytwarzania materiałów,

b) wykonyw ać badania wytwarzanych materiałów zgodnie z instrukcj ą dla kontroli j akości oraz warunkami
technicznymi dozoru technicznego.

3.2. Wprzypadkuwymaganegoodbiorumateriałówprzezinspektoraldozorutechnicznegokontrolajakościpowinna
zgłosić właściwie przygotowane materiały do odbioru. '

3.3. Na dowód prawidłowości wykonania izbadania wytworzonych materiałów kontrola jakości powinna:

a) wystawić poświadczenie odbioru (atest hutniczy) wg wymagań odnośnych norm lub warunków technicznych

dozoru technicznego,

b) ostemplować odebrane materiĄ swojącechązgodnie zwymaganiami norm lub warunków technicznych

wykonania i odbioru oraz warunków technicznych dozoru technicznego

L lż M- l9-141/5- 16/wU



3,4. OsobY odpowiedziainę za kontrolę jakości wytwaruanyah materiałów powinny posiadać kwalifikacje wrymagal7ę
Przepisami o dozorze technicznym; wykaz osób odpowiedzialnychzawartyjest w załączniku.

4. postanowienia końcowe

4.1. Zal,Jad jest zobowiązany zawiadomić UDT Oddztń w Poznańiu o każdej zmianię danych zawarlychwe
wniosku

4.2. Zmiala zakresu uprawnienia lub waruŃów uprawnienia może nastąpić wyłącztie na podstawie decyzji tlDT
oddział w poznaniu.

4,3, LIDT addział w Poznaniu zawięsi uprawnienie w wyniku stwięrdzęnia uchybień w przestrzeganiu wymagań
niniejszych warunków.

4.4. IJDT w Poznaniu cofnie uprawnienie w wyniku stwierdzenia nieprzestrzegania wymagań niniejszych warunków
or az w następuj ącyc h pr zyp adkach:

a) nie usunięcia w vqrznaczonym terminie uchybień stwierdzonych podczas inspekcji zakJaduprzezlJDT w
Poznaniu,

b) zaniechania produkcji przez okres dłuższy ńż 2 lata,

c) uniemozliwienia Urzędowi Dozoru Technicznego przeprowadzęnia inspekcji w zakręsię
przestrzegania
wymagań niniejszych warunków.

załacznik

Urząd Dozoru Technicznego
p.o. Dyrektora

łiddziałufiv foznaniu,A/l
tt, -l

Mardin 1ńlitet

Z up. Prezesa I_IDT
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URZĄD DOZ ORU T§CHNICZ NEG
ODDZIAŁ W POZNANIU

V.ał4cznik nr 2 do decyzji
nr M-l9-14l/5-16
z dnia 09.08.20l6r.

ZAKRES UPRAWNIENIA

KACZMAR§K MALEWO
SPOŁKA JAWNA

Malewo 1,63-800 GosĘń

Zakres łvymiarowy

PN EN 1555:20l0,
PN EN Iso
15494:2005

Szeregi SDR 17,6 SDR 17 i

SDR 1l, Dn 25-630 mm

Rury do przesyłania substancji żrących, tĄących lub palnych

PN EN l555:2010, ISzeregi SDR 17,6 SDR l7 i
PN EN ISO lSOn l1, Dn 25-630 mm

LEGENDA:

t - blachy
2 - pręfy
3 - odkuwki
4 - wytłoczki
5 - kształtowniki
6 - rury bez szwu
7 - rury ze szwem

8 - walcówki
9 - kęsy

l0 - odlewy
1 1 - elektrody

12 - pręty i druĘ spawalnicze
x* oznalza wyrób objęty

zakresem uprawnienia


