
PREZES
URZF;DU DOZORU TECHNICZNEGO

DECYZJA Nr UC-03-1S0-P/l-16
z dnia 06 kwietnia 2016r.

Na podstawie art. 9 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1125) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post((powania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

ELKO SP.Z 0.0
WLOCLAWSKA 169, 87-100 TORUN

kotlow parowych, kotlow wodnych, ruroci~gow pary I~cz~cych kociol z turbogeneratorem,
ruroci~gow technologicznych do materialow palnych, ruroci~gow technologicznych do materialow

truj~cych lub zr~cych, zbiornikow bezcisnieniowych i zbiornikow niskocisnieniowych do materialow
cieklych zapalnych, zbiornikow stalych cisnieniowych, zbiornikow bezcisnieniowych i zbiornikow

niskocisnieniowych do materialow truj~cych lub zr~cych

zobowiqzujqc jednoczesnie do przestrzegania warunk6w okreslonych w uprawnieniu stanowiqcych za1qcznik ill 1
do niniej szej decyzj i.

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysluguje stronie prawo do wniesienia od 01 ia do Ministra
Rozwoju, PI. Trzech Krzyzy 3/5,00-507 w Warszawie, w terminie 14 dni od d a r((czenia
decyzji, za posrednictwem Prezesa Urz du Dozoru Technicznego w Warszawi u. Szcz((sliwicka 34.
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Zal~czniki:
Nr 1. Warunki uprawnienia
Nr 2. Zakres uprawnienia



URZJ\D DOZORU TECHNICZNEGO
Oddzial w Bydgoszczy

Numer Rejestru Zakladu 150

Zahtcznik nr 1
do Decyzji Nr UC-03-150-P/l-16

z dnia 06 kwietnia 20 16r.

ELKO SP. Z 0.0
WLOCLAWSKA 169, 87-100 TORUN

1.1. Dokumentacja techniczna modemizacji wymaga uzgodnienia z Urzl.(dem Dozoru Technicznego ( oddzialem
UDT 1ub CLDT ).

1.2. Zmiana w uzgodnionej dokumentacji technicznej modemizacji wymaga ponownego uzgodnienia z Urzl.(dem
Dozoru Technicznego (oddzialem UDT 1ub CLDT).

1) warunkach technicznych dozoru technicznego: Rozporz'ldzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzesnia
2001 r. w sprawie warunk6w technicznych dozoru technicznego , jakim oiwinny odpowiadac zbiomiki
bezcisnieniowe i niskocisnieniowe do magazynowania material6w cieklych zapa1nych (Dz.U Nr 113 ,
poz. 1211 , z p6iniejszymi zmianami)
Rozporz'ldzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych
dozoru technicznego , jakim powinny odpowiadac zbiomiki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe
przeznaczone do magazynowania material6w truj'lcych 1ub :lr'lcych (Dz. U Nr 63 , poz. 572 )

2) warunkach technicznych usta10nych w trybie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r 0
dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125): WUDT-UC-WO-O, WUDT-UC-WO-W, WUDT-
UC-WO-M, WUDT-UC-ZS,
WUDT -UC-KP,WUDT -UC-KW,
WUDT-UC-RT
DT-UC-90/KP, DT-UC-90IKW, DT-UC-90/ZS, DT-UC-90/WO, DT-UT-90/WO-W, DT-UT-90/WO-
M, DT-UC-90/RC

3) instrukcjach techno1ogicznych TS 1/ELKO/2009, TS2/ELK0/2009

2.3. Osoby odpowiedzia1ne za modemizacje oraz osoby modemizuj'lce urz'ldzenia powinny posiadac
kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami 0 dozorze technicznym.



1) dokonuje odbiorujakosciowego dostaw materia16w i element6w przeznaczonych do
modernizacji oraz sprawuje nadz6r nad ich identyflkacj't i przechowywaniem do
czasu ich wykorzystania w modernizowanych urz'tdzeniach,

4) wykonuje koticowe badania techniczne zmodernizowanych urz'tdzeti zgodnie z instrukcj't dla kontroli
jakosci/lub procedurami oraz przepisami 0 dozorze technicznym,

5) zapewnia wlasciwe przygotowanie zmodernizowanych urz'tdzeti do badati sprawdzaj'tcych zgodnosc
wykonania z dokumentacj't techniczn't i warunkami technicznymi dozoru technicznego,

6) oznacza urz'tdzenia swoj't cech't w miej scach okreslonych w instrukcj i dla kontroli j akosci lub
procedurach systemu zarz'tdzania j akosci't.

3.3. Na dow6d prawidlowosci wykonania i zbadania zmodernizowanych urz'tdzeti kontrola j akosci wystawia
dokumentacj((, w zakresie okreslonym w instrukcji dla kontrolijakosci.

3.4. Osoby odpowiedzialne za kontrol((jakosci modernizowanych urz'tdzeti musz'tposiadac kwaliflkacje wymagane
przepisami 0 dozorze technicznym.

4.1. Zakladjest zobowi'tzany zawiadomic Urz'td Dozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy
o kazdej zmianie danych zawartych we wniosku 0 uprawnienie zakladu oraz w
zal'tcznikach do tego wniosku b((d'tcych podstaw't okreslenia zakresu i warunk6w
niniejszego uprawnienia.

4.2. Zmiana zakresu lub warunk6w uprawnienia moze nast'tPic wyl'tcznie na podstawie decyzji
Urz((du Dozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy.

4.3 Urz'td Dozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy przeprowadza kontrol(( przestrzegania warunk6w niniejszego
uprawnienia.

4.4. Urz'td Dozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy zawiesi uprawnienie w przypadku
stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania warunk6w okreslonych w niniejszym uprawnieniu,
2) niewlasciwej jakosci, maj'tcej wplyw na bezpieczetistwo eksploatacji, modernizowanych

urz'tdzeti.



4.5. Urz'lcdDozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy cofnie uprawnienie w przypadku nieusuni((cia
w wyznaczonym terminie uchybien stanowi'lccych podstaw~ zawieszenia uprawnienia.



URZL-\D DOZORU TECHNICZNEGO
Oddzial w Bydgoszczy
Numer Rejestru Zakladu 150

Zahlcznik ill 2
do Decyzji Nr UC-03-150-P/l-16

ELKO SP. Z 0.0
WLOCLAWSKA 169, 87-100 TORUN

1. Przedmiot uprawnienia

Uprawnienie dotyczy modemizacji: kotl6w parowych, rurociqg6w pary lqczqcych kociol z
turbogeneratorem, rurociqg6w technologicznych do materia16w palnych - metalowych,
rurociqg6w technologicznych do materia16w trujqcych lub zrqcych - metalowych, kotl6w
wodnych, zbiomik6w bezcisnieniowych i niskocisnieniowych
przeznaczonych do magazynowania materia16w
cieklych zapalnych - metalowych, zbiomik6w
bezcisnieniowych i niskocisnieniowych przeznaczonych
do magazynowania materia16w trujqcych lub zretcych - metalowych, zbiomik6w stalych
cisnieniowych - metalowych.

2. Technologia i materialy

Szczeg610wy zakres uprawnienia - procesy technologiczne modemizacji i stosowane materialy
podane Setw odpowiednich arkuszach niniejszego zaletcznika:

1) Arkusz S - technologia - spajanie metali
2) Arkusz PPI - technologia - przer6bka plastyczna
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URZL\D DOZORU TECHNICZNEGO
Oddzial w Bydgoszczy

Numer Rejestru Zakladu 150

Zahl.cznik ill 2 / ARKUSZ PP 1
do Decyzji Nr UC-03-150-P/l-16
z dnia 06 kwietnia 2016r.

ZAKRES UPRA WNIENIA
technologia - przer6bka plastyczna

1. Nazwa zakladu: ELKO SP.Z 0.0
WLOCLA WSKA 169,87-100 TORUN

2. Metoda - rodzaj operacji ksztaltowania /lqczenia i dane procesu przer6bki p1astycznej

Ksztaltowanie i
zabiegi cieplne

Przer6bka na zimno na gor'l.co
p1astyczna - Rodzaj Grupa mate- '0' '0'

rodzaj operacji wyrobu, rialowa ro' c ro' C
C e- c e-

ksztaltowania/ e1ementu/ e- o.wg '13 OJ '13
lqczenia spos6b ISO/TR Gatunek Zakres

'13 ;;2 '13 ;;2ro' ro' Metoda~ ~ ~ ~
Lp. -0 -0

plastycznego wykonania 15608:2005 materialu wyrniarowy ~ •... ~ •...
przer6bki-0 ~ -0 ~•...

0
•...

0~ ~
0 N 0 N
N

OJ N
OJ~ ~

1 Gi~cie rury 1 W szystkie gatunki 2-6 X X Maszynowo
grupy 1

2 Gi~cie rury 5 W szystkie gatunki 2-6 X X Maszynowo
grupy 5

3 Gi~cie rury 8 W szystkie gatunki 2-6 X X Maszynowo
grupy 8

4 Zwijanie blachy 1 W szystkie gatunki 2-6 X X Maszynowo
grupy 1

5 Zwijanie blachy 5 W szystkie gatunki 2-6 X X Maszynowo
grupy 5

6 Zwijanie blachy 8 W szystkie gatunki 2-6 X X Maszynowo
grupy 8

7 Gi~cie blachy 1 W szystkie gatunki 2-6 X X Maszynowo
grupy 1

8 Gi((cie blachy 5 W szystkie gatunki 2-6 X X Maszynowo
grupy 5

9 Gi((cie blachy 8 W szystkie gatunki 2-6 X X Maszynowo
grupy 8
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URZL-\D DOZORU TECHNICZNEGO
Oddzial w Bydgoszczy
Numer Rejestru Zakladu 150

Zahlcznik ill 2 / ARKUSZ S
do Decyzji Nr UC-03-150-P/l-16
z dnia 06 kwietnia 2016r.

ZAKRES UPRA WNIENIA
technologia - spajanie metali

1. Nazwa zakladu: ELKO SP.Z 0.0
WLOCLAWSKA 169, 87-100 TORUN

2. Szczeg610we dane dotycz,\ce prac spawalniczych zawarte S'l w zatwierdzonych kartach
WPS / kartach operacyjnych.

Zakresy wymiarowe
Grupa mate- hlczonych element6w (mm)

rialowa
wg Ro- Zakres grubosci Zakres

Rodzaj Metoda spaJama ISO/TR dzaje Rodzaj srednicy
L.p. materialu wg PN EN ISO 24063 15608:2005 spoin wyrobu Blacha

I
Rura

zewn((trznej

1 I Stale

2 I Stale

3 I Stale

I 111-spawanie lukowe elektrod", otulon", I

I 141-spawanie metod", TIG I
I 141/l11-kombinowana I

1,5 IBW,FW]P,T

1,5,8 BW,FW P,T

1,5 BW,FW P,T

2-141

2-101

3-141

2-141

2-101

3-141

od 251
od 10

od 40


