Dziennik Ustaw Nr 10

Poz. 48
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 19 grudnia 1994r. (poz. 48)

WNIOSEK O WYDANIE APROBATY TECHNICZNEJ
Informacje podstawowe
1. Wniosek do:

INSTYTUT NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Lubicz 25 A, 31- 503 Kraków,
(nazwa upoważnionej jednostki aprobującej)

2. Wnioskodawca .............................................................................................................................................
(nazwa i adres wnioskodawcy)





producent, dystrybutor, importer wyrobu

świadczący usługi budowlane

3. Rodzaj wyrobu lub powtarzalnego rozwiązania technicznego ...................................................................
...........................................................................................................................................................................
4. Nazwa handlowa .........................................................................................................................................

5. Lista autoryzowanych wytwórców lub wykonawców robót budowlanych:


6.

wyrób przeznaczony do obrotu



Powtarzalne rozwiązanie techniczne

Nazwa i adres zakładów produkcyjnych,
w których będzie produkowany wyrób
budowlany:

Nazwa i adres przedsiębiorstw (firm) wykonujących roboty budowlane:

.................................................................

............................................................................

.................................................................

............................................................................

.................................................................

............................................................................

Posiada ważną aprobatę wydaną przez jednostki aprobujące UEA tc lub EOTA




tak

......................................................
(nazwa jednostki aprobującej)

....................................................................
(nazwa, numer i data ważności dokumentu)

nie
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B. Charakterystyka techniczna wyrobu
lub powtarzalnego rozwiązania technicznego
Integralną częścią niniejszego wniosku są:

1. Charakterystyka techniczna:


opis techniczny surowców i materiałów

zał. 1



opis techniczny wyrobu lub rozwiązania technicznego

zał. 2



rysunki techniczne

zał. 3



obliczenia wykonane przez:

zał. 4

.......................................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki)

........................................................................................................................................................................


wyniki dotychczasowych badań, wykonane przez:

zał. 5

........................................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki: naukowo-badawczej lub akredytowanego laboratorium)

........................................................................................................................................................................


szczegółowy opis przeznaczenia i zakresu stosowania oraz wytyczne techniczne producenta dotyczące warunków stosowania wyrobu, wykonywania robót budowlanych, szczegółowe dane
dotyczące montażu, wbudowania i ewentualnej konserwacji
zał. 6

2. Inne opinie i zaświadczenia wymagane z mocy odrębnych przepisów:

..........................................................
(nazwa jednostki wydającej opinię)

..........................................................
(nazwa i nr opinii))

Odpowiednie zakreślić

zał. 7
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Deklaracja wnioskodawcy

Po zapoznaniu się z zasadami postępowania aprobacyjnego deklaruję niniejszym, że:
1. Posiadam upoważnienie wytwórcy (właściciela) przedmiotu aprobaty do występowania w
jego imieniu z wnioskiem o wydanie aprobaty
Osobą reprezentującą wnioskodawcę i odpowiedzialną za realizację wymagań ze strony
jednostki aprobującej jest:
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
(imię i nazwisko, adres, nr tel., fax.)

2. Upoważniam jednostkę aprobującą do poinformowania o treści wniosku i załączonych do
niego dokumentów Komisji Aprobat Technicznych.

......................................................
(podpis i pieczęć wnioskodawcy)

.....................................................
(data złożenia wniosku)

