Załącznik E do
Zaproszenia

ZAŁĄCZNIK

„E”

Wyroby/grupy wyrobów oraz procedury oceny zgodności stosowane w badaniach

wykonywanych przez laboratorium akredytowane

Warszawa, 2004.04.06
MINISTER
GOSPODARKI, PRACY
I POLITYKI SPOŁECZNEJ

DECYZJA Nr 5/21 O
UDZIELENIU AUTORYZACJI
Na podstawie art. 20 ust.l ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności
(Dz.U. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami)

udzielam autoryzacji
INSTYTUTOWI OBRÓBKI SKRAWANIEM (IOS)
ul. Wrocławska 37 A 30011 Kraków
w celu jego notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej jako jednostki
wyznaczonej do realizacji zadań określonych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz
pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 138/2003, poz. 1316) przenoszącym
postanowienia Dyrektywy Unii Europejskiej nr 2000/14 ws. harmonizacji przepisów prawnych Państw
Członkowskich dotyczących emisji hałasu do środowiska przez urządzenia używane na zewnątrz pomieszczeń .
Zakres autoryzacji podany jest w załączniku.
Jednostka obowiązana jest do ustawicznego spełniania kryteriów i warunków określonych w art. 19 ust. 2 i ust.
3 ww. ustawy. W przypadku stwierdzenia naruszenia warunków autoryzacji, zgodnie z art. 20 ww. ustawy jej
zakres może być ograniczony lub autoryzacja cofnięta. Powyższe będzie skutkować odpowiednio
ograniczeniem zakresu notyfikacji lub jej cofnięciem.
Na podstawie art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmianami) od niniejszej decyzji nie służy odwołanie. Jednakże strona
niezadowolona z decyzji może zwrócić się do organu, który ją wydał, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie
sprawy. Zgodnie z art. 129 § 2 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Strona może wnieść skargę
na decyzję bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji
stronie (art. 33 ust. 1 - 2 w związku z art. 35. ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie
Administracyjnym (Dz.U. nr 74, poz. 368 ze zmianami).
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11. Zmechanizowana hydrauliczna przetwornica
ciśnienia
12. Ugniatarka wysypiskowa typu ładowarkowego z
łyżką (< 500 kW)
13. Kosiarki do trawy, z wyłączeniem sprzętu rolnego i
leśnego, urządzeń wielofunkcyjnych, z podstawowym
układem napędowym, który ma zainstalowaną moc
większą niż 20 kW
14. Przycinarka do trawników (przycinarki
krawędziowe do trawników)
15. Wózki podnośnikowe, napędzane silnikiem
spalinowym, z przeciwwagą (z wyłączeniem innych
wózków podnośnikowych z przeciwwagą, z
obciążeniem nominalnym nie większym niż 10 ton)
16. Ładowarki (< 500 kW)
17. Żuraw samojezdny
18. Redlica motorowa (< 3 kW)
19. Układarka do nawierzchni (z wyjątkiem układarki
wyposażonej w listwę do intensywnego zagęszczania)
20. Agregat prądotwórczy (< 400 kW)
21. Żuraw wieżowy
22. Urządzenie z zespołem wirującym wytwarzające
prąd spawalniczy

Pełne zapewnienie jakości -Aneks VIII

Decyzja obejmuje wyroby objęte Rozporządzeniem jw.
w zakresie potwierdzonym Certyfikatem Akredytacji nr
AC 011 ważnym do dnia 21.12.2006 r. oraz
Certyfikatem Akredytacji nr AB 197, ważnym, do dnia
10.07.2006 r.
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