
URZr\D
DOZORU TECHNICZNEGO

Oddzial w Bydgoszczy

CZLONEK
MErvIBEROF
MErvIBREDU
MITGLIED

DECYZJA Nr UC-03-150-W/3-05
z dnia 22 sierpnia 2005r.

Na podstawie art. 10 ust.2 w zwi¥ku z art.9 ust.l, 2 i 4 oraz art.3 7 pkt 3
ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. 0 dozorze tecbnicznym (Dz.D. Nr 122, poz. 1321 ze zm.)

a takZe art. 104 Kodeksu post~powania administracyjnego
(tekstjednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.l071 ze zm.)

URZ.t\D DOZORU TECHNICZNEGO
up rawnia

ELKO SP.Z 0.0
ol. WLOCLAWSKA 169,87-100 TORuN

do wytwarzania

zbiornik6w bezcisnieniowych i zbiornik6w niskocisnieniowych do material6w cieklych
zapalnych, zbiornik6w bezcisnieniowych i zbiornik6w niskocisnieniowych do material6w

.# trllj~cych lub Zr~cy-ch
zobowi~jctc do przestrzegania warunk6w uprawnienia

stanowictcych za1ctczniknr 1 do niniejszej decyzji.

Uchyla si~ decyzj~ UDT Oddzial w Bydgoszczy Nr DC., 3-150-W/2-05
z dnia 10 sierpnia 2005 Vi sprawie uprawnienia do wytwarzania.
Od niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Ministra Gospodarki i Pracy
w Warszawie, Plac Trzech KrzyZy 3/5, w terminie 14 dni od daty jej
otrzymania, za posrednictwem l1rz~du Dozoru Technicznego w Warszawie,
przez Oddzial w Bydgoszczy.

Zalctcznik:
Szczeg610wy zakres i warunki uprawnienia



URL\D DOZORU TECHNICZNEGO
Oddzial w Bydgoszczy

Numer Rejestru Zakladu 150

Zal~cznik ill 1
do Decyzji Nr UC-03-150-W/3-05
z dnia 22 sierpnia 2005r.

ELKO SP. ZO.O
ul. WLOCLAWSKA 169, 87-100 TORuN

Kazda dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z Urz~dem Dozoru Technicznego
(oddzialem UDT lub CLDT).

Zmiana w uzgodnionej dokumentacji technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z Urz~de~
Dozoru Technicznego (oddzialem UDT lub CLDT).

W toku uzgadniania dokumentacji technicznej usta1a si~ form~ wykonywania dozoru technicznego.

2. Wytwarzanie

2.1. Wytwarzanie urz~dzeil. musi spelniac wymagania okreslone w:

."" 1) warunkach technicznych dozoru technicznego:
Rozpo~dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrzeSnia 2001 r. w sprawie warunk6w technicznych
dozoru technicznego , jakim oiwinny odpowiadac zbiorniki bezciSilieniowe i niskocisnieniowe do
magazynowania material6w cieklych zapalnych (Dz.U. Nr 113, poz. 1211 )
Rozporzltdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych
dozoru technicznego , jakim powinny odpowiadac zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe
przeznaczone do magazynowania material6w truj~cych lub i:r~cych (Dz. U. Nr 63 , poz. 572 )

2) warunkach technicznych ustalonych w trybie art. 8 ust. 6 uStawy z dnia 21 grudnia 2000r 0

dozorze technicznym (Dz. U.Nr 122, poz. 1321 ze zm.):
WUDT-UC-WO-O, WUDT-UC-WO-W, WUDT-UC-WO-M

3) instrukcjach technologicznych : TS llELKO

4) instrukgach dia kontrolijakoSci : KJlIELKO

2.2. Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie i osoby wykonuj~ce czynnosci przy wytwarzaniu urz~dzen
musz~ posiadac kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami 0 dozorze technicznym.

3.1. Kontrolajakosci:

I) dokonuje odbioru jakosciowego dostaw material6w i element6w przeznaczonych do
wytwarzania oraz sprawuje nadz6r nad ich identyfikacj~ i przechowywaniem do czasu ich
wykorzystania w wytwarzanych urz~dzeniach

2) sprawuje nadz6r nad prawidlowosci~ procesu wytwarzania urz~dzeD.,

3) wykonuje badania mi~operacyjne i kontrolne w zakresie podanym w instrukgi dia
kontroii jakosci,

4) wykonuje koncowe badania techniczne wytworzonych urz~dzen zgodnie z instrukcj~
dia kontroli jakosci i11ubprocedurami oraz przepisami 0 dozorze technicznym,



URZi\D DOZORU TECHNlCZNEGO
Oddzial w Bydgoszczy

Numer Rejestru Zakladu 150

Zall:lcznik nr 1
do Decyzji Nr UC-03-150-W/3-05

z dnia 22 sierpnia 2005r.

ELKO SP.Z 0.0
ui. WLOCLAWSKA 169, 87-100 TORuN

Kazda dokumentacja techniczna wymaga uzgodnienia z Urz¢em. Dozoru Technicznego
(oddzialem UDT lub CLDT). .

Zmiana w uzgodnionej dokumentacji technicznej wymaga ponownego uzgodnienia z Urz~de~
Dozoru Technicznego (oddzialem. UDT lub CLDT).

W toku uzgadniania dokumentacji technicznej ustala si~ form~ wykonywania dozoru technicznego.

2. Wytwarzanie

2.1. Wytwarzanie urzl:ldzen musi spelnia6 wymagania okreslone w :

.,# 1) warunkach technicznych dozoru technicznego:
RozpoTZltdzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 wrze~nia 2001 r. w sprawie warunk6wtechnicznych
dozoru technicznego , jakim oiwinny odpowiada6 zbiorniki bezciSilieniowe i niskocisnieniowe do
magazynowania material6w cieklych zapalnych ( Dz. D. Nr 113 , poz. 1211 )
Rozporzl:ldzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w technicznych
dozoru technicznego , jakim powinny odpowiada6 zbiorniki bezcisnieniowe i niskocisnieniowe
przeznaczone do magazynowania material6w trujl:lcych lub Zrl:lcych(Dz. U. Nr 63 , poz. 572 )

2) warunkach technicznych ustalonych w trybie art. 8 ust. 6 uStawy z dnia 21 grudnia 2000r 0

dozorze technicznym (Dz. D.Nr 122, poz. 1321 ze zm.):
WUDT-UC-WO-O, WUDT-UC-WO-W, WUDT-UC-WO-M

3) instrukcjach technologicznych : TS llELKO

4) instrukcjach dla kontrolijakooci : KJllELKO

2.2. Osoby odpowiedzialne za wytwarzanie i osoby wykonujl:lce czynnosci przy wytwarzaniu urzqdzen
muszl:l posiada6 kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami 0 dozorze technicznym.

3.1. Kontrola jakosci:

1) dokonuje odbioru jakosciowego dostaw material6w i element6w przeznaczonych do
wytwarzania oraz sprawuje nadz6r nad ich identyfikacjl:l i przechowywaniem do czasu ich
wykorzystania w wytwarzanych urzl:ldzeniach

2) sprawuje nadz6r nad prawidlowoscil:l procesu wytwarzania urzl:ldzen,

3) wykonuje badania mi¢ZYoperacyjne i kontrolne w zakresie podanym w instrukgi dla
kontroli jakosci,

4) wykonuje .koncowe badania techniczne wytworzonych urzl:ldzen zgodnie z instrukcjl:l
dla kontroli jakosci i1lub procedurami oraz przepisami 0 dozorze technicznym,



5) zapewnia wlasciwe przygotowanie wytworzonych urz~dzeii do badaii sprawdzaj~cych
zgodnosc wykonania z dokumentacj~ techniczn~ i warunkami technicznymi dozoru
technicznego oraz zglasza do oddziaru UDT gotowosc do ich przeprowadzenia,

6) oznacza urz~dzenia swoj~cech~w miejscach okreslonych w instrukcji dla kontroli
jakosci lub procedurach systemu zarz~dzania jakosci~.

3.2. Dla wytworzonychurz~dzeii kontrolajakosci wystawia dokumentacj~powykonawc~.

3.3. Na dow6d prawidlowosci wykonania i zbadania wytworzonychUr~dzeii kontrolajakosci
wystawia dokumentacj~, dostarczan~ wraz z urzltdzeniem, w zakresie okreslonym w instrukcji
dla kontroli jakosci.

3.4. - Osoby odpowiedzialne za kontrol~jakosci wytwarzanych urz~dzeii mus~posiadac kwalifikacje
wymagane przepisami 0 dozorze technicznym.

4.1. Zakladjest zobowiflZanyzawiadomic UrzltdDozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy
o kazdej zmianie danych zawartych we wniosku 0 uprawnienie zakladu oraz w zal~c~ikach
do tego wniosku b¢acych podstaw~ okrdlenia zakresu i warunk6w niniejszego uprawnienia.

4.2. Zmiana zakresu lub warunk6w uprawnienia moze nastltPic wyl~czniena podstawie decyzji
Urz~fiuDozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy.

4.3. Urz~duDozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy przeprowadza kontrol~ przestrzegania
warunk6w niniejszego uprawnienia

4.4. Ur~d Dozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy zawiesiuprawnienie w przypadku
.# stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania warunk6w okrdlonych w niniejszym uprawnieniu,

2) niewlasciwej jakoSci, majltcejwplywna bezpieczeiistwo eksploatacji, wytwarzanych
urzltdzeii.

4.5. Ur~d Dozoru Technicznego Oddzial w Bydgoszczy cofuie uprawnienie w przypadku
nie usuni~ia w wyznaczonym terminie uchybieii stan9wi~cych podstaw~zawieszenia uprawnienia.

Z up. Prezesa UDT

u:~
rl:zOlOjcieCh Schmidt



URZi\D DOWRU TECHNICZNEGO
Oddzial w Bydgoszczy

Numer Rejestru Zakladu 150

Zal~cznikill 2
do Decyzji Nr UC-03-150-W/3-05

ELKO SP. Z 0.0
ul. WLOCLA WSKA 169, 87-100 TORuN

1. przedmiot uprawnienia

Uprawnienie dotyczy wytwarzania: zbiornik6w bezcisnieniowych i niskociSnieniowych
przeznaczonych do magazynowania material6w cieklych zapalnych - metalowyc~
zbiornik6w bezcisnieniowych i niskociSnieniowych przeznaczonych do magazynowania
material6w truj'lcych lub Zr'lcych - metalowych.

2. Technologia i materialy

Szczegolowy zakres uprawnienia - procesy technologiczne wytwarzania i stosowane materialy
podane S'lw odpowiednich arkuszach niniejszego zal~cznika:

1) Arkusz S - technologia - spajanie metali
2) Arkusz PPI - technologia - przer6bka plastyczna



~<Z\DDOZORU TECHNICZNEGO
Oddzial w Bydgoszczy
Numer Rejestru Zakladu 150

Zahtcznik Dr 2 / ARKUSZ S
do Decyzji Nr UC-03-150- W/3-05
z dnia 22 sierpnia 2005r.

ZAKRES UPRA WNIENIA
technologia - spajanie metali

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

2. Szczeg610we dane dotycZ£tceprac spawaIniczych zawarte S<l:. w zatwierdzonych kartach
WPS / kartach operacyjnych.

Zakresy wymiatowe
Grupa htczonych element6w (mm)

materialowa
wg Ro- Zakres grubosci Zakres

Rodzaj Metoda spaJama PN-CRISO dzaje Rodzaj srednicy
L.p. materialu .wg PN EN ISO 24063 15608:2002 spoin wyrobu .. ' zewn~trznejBlacha Rura

1 IStale 1141-spawanie metodlt TIG 1 BW,FW P,T 2-8 2-81
od25

2

I
1141-spawanie metodlt TIG 8 BW,FW P,T 2-8 2-8 od25

3

I "" I 1II-spawanie lukowe elektrodlt otulonlt 1 BW;FW P,T 2-14 2-14 od 25

4

I
I 141111I-kombinowana 1 BW,FW P, T 3-14

3-141

od 44,5

!



URL\D DOZORU TECHNICZNEGO
Oddzial w Bydgoszczy

Numer Rejestru Zakladu 150

za1l:lcznikDr 2 / ARKUSZ PPI
do DecyzjiNr UC-03-150-W/3-05
z dnia 22 sierpnia 2005r.

ZAKRES UPRA WNIENIA
technologia - przer6bka plastyczna

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

2. Metoda - rodzaj operacji ksztaltowania /htczenia i dane procesu przer6bki plastycznej

Ksztaltowanie i I

Przer6bka
zabiegi cieplne

na zimno na gorl:lco
plastyczna - Rodzaj Grupamate- '0- '0-

rodzaj operacji wyrobu, rialowa d"' .Ei d"'
""

""
0..

""
0..

ksztaltowania/ elementu/ 0.. ID OJ IDwg ID '0 ID '0
htczenia spos6b PN-CRISO Gatunek Zakres '0 3l '0 3ld"' ,D Jr .D Metoda

Lp. materialu wymiarowy
..I<:

'0 '0plastycznego wykonania 15608:2002 .D •... .D •...
przer6bki'0 .g '0 .D•... •... 0.g

N
.g

N
N

ID
N

ID
,D .D

1 Zwijanie blachy 1 Wszystkie 2-6 X Maszynowo
gatunki grupy 1f

2 Zwijanie blachy 8 Wszystkie 2-6 X Maszynowo
gatunki grupy 8

3 Gi~cili rury 1 Wszystkie 2-6 X Maszynowo
gatunki grupy 1

4 Gi~cie rury 8 Wszystkie 2-6 X Maszynowo
gatunki grupy 8

Z up. Prezesa UDT
Ul'%~d 00 Orl.' t'~chf1ie%nego

tor
Oddt'


