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ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 16 lipca 2002 r.
w sprawie rodzajów urzàdzeƒ technicznych podlegajàcych dozorowi technicznemu.
Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia
2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
i z 2002 r. Nr 74, poz. 676) zarzàdza si´, co nast´puje:

1) urzàdzenia ciÊnieniowe, w których znajdujà si´ ciecze lub gazy pod ciÊnieniem ró˝nym od atmosferycznego:

§ 1. Dozorowi technicznemu podlegajà nast´pujàce rodzaje urzàdzeƒ technicznych:

a) kot∏y parowe o pojemnoÊci wi´kszej ni˝ 2 dm3,
przeznaczone do wytwarzania pary z cieczy
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z u˝yciem ciep∏a uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej,
b) szybkowary ciÊnieniowe,
c) kot∏y cieczowe o pojemnoÊci wi´kszej ni˝ 2 dm3,
przeznaczone do podgrzewania cieczy bez zmiany jej stanu skupienia z u˝yciem ciep∏a uzyskiwanego z paliwa w wyniku reakcji egzotermicznej lub z energii elektrycznej, z wyjàtkiem kot∏ów cieczowych w instalacjach systemu otwartego,
d) zbiorniki sta∏e, dla których iloczyn nadciÊnienia
i pojemnoÊci jest wi´kszy ni˝ 50 barów x dm3,
a nadciÊnienie jest wy˝sze ni˝ 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania cieczy lub gazów albo
prowadzenia w nich procesów technologicznych, z wyjàtkiem grzejników i nagrzewnic powietrza, zbiorników w instalacjach zi´bniczych
o iloczynie nadciÊnienia i pojemnoÊci nie wi´kszym ni˝ 300 barów x dm3, zbiorników w instalacjach ch∏odniczych z rur o Êrednicy nie wi´kszej ni˝ DN 25 z kolektorami i rozdzielaczami
o pojemnoÊci ka˝dego z nich nie wi´kszej ni˝
100 dm3 i przekroju nie wi´kszym ni˝ 2 dm2 oraz
zbiorników stanowiàcych obudowy urzàdzeƒ
elektrycznych, przewodów energetycznych i telekomunikacyjnych,
e) zbiorniki przenoÊne — zmieniajàce miejsce mi´dzy nape∏nieniem a opró˝nieniem — o pojemnoÊci wi´kszej ni˝ 0,35 dm3 i nadciÊnieniu wy˝szym ni˝ 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania lub transportowania cieczy lub gazów,
z wyjàtkiem pojemników aerozolowych jednorazowego u˝ytku i pojemników przeznaczonych
do transportu i dystrybucji napojów gazowanych, dla których iloczyn nadciÊnienia i pojemnoÊci jest nie wi´kszy ni˝ 500 barów x dm3,
a nadciÊnienie jest nie wy˝sze ni˝ 7 barów,
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niu przepisów o dozorze technicznym, do materia∏ów niebezpiecznych o w∏aÊciwoÊciach trujàcych, ˝ràcych i palnych pod nadciÊnieniem wy˝szym ni˝ 0,5 bara i Êrednicy nominalnej wi´kszej
ni˝ DN 25, wyprodukowane lub przebudowywane po dniu wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia, przeznaczone do:
— gazów spr´˝onych, gazów skroplonych, gazów rozpuszczonych pod nadciÊnieniem, par
oraz tych cieczy, dla których nadciÊnienie pary przy najwy˝szej dopuszczalnej temperaturze jest wy˝sze ni˝ 0,5 bara,
— cieczy, których nadciÊnienie pary przy najwy˝szej dopuszczalnej temperaturze jest ni˝sze
ni˝ 0,5 bara i iloczyn nadciÊnienia dopuszczalnego cieczy i Êrednicy nominalnej rurociàgu
DN jest wi´kszy ni˝ 2000 barów,

2) zbiorniki bezciÊnieniowe i zbiorniki o nadciÊnieniu
nie wy˝szym ni˝ 0,5 bara, przeznaczone do magazynowania materia∏ów niebezpiecznych o w∏aÊciwoÊciach trujàcych lub ˝ràcych oraz do magazynowania materia∏ów ciek∏ych zapalnych, których
pr´˝noÊç pary w temperaturze 50°C nie jest wi´ksza ni˝ 3 bary, a temperatura zap∏onu nie jest wy˝sza ni˝ 61°C, z wyjàtkiem zbiorników w instalacjach zasilania silników spalinowych pojazdów
i zbiorników o pojemnoÊci nie wi´kszej ni˝ 1000
dm3,
3) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materia∏ów
niebezpiecznych, dopuszczone na podstawie przepisów odr´bnych, z wy∏àczeniem zbiorników ∏adunkowych, b´dàcych integralnà cz´Êcià konstrukcji statku ˝eglugi Êródlàdowej i obj´tych nadzorem
technicznym instytucji klasyfikacyjnej,
4) du˝e pojemniki do przewozu luzem materia∏ów niebezpiecznych (DPPL) okreÊlone w przepisach odr´bnych,

f) zbiorniki na gaz skroplony lub spr´˝ony, s∏u˝àce
do zasilania silników spalinowych w pojazdach,

5) urzàdzenia do nape∏niania i opró˝niania zbiorników
transportowych,

g) zbiorniki, w tym cysterny, do przewozu materia∏ów niezaliczonych jako niebezpieczne, które sà
pod ciÊnieniem nape∏niane, opró˝niane lub
przewo˝one, dla których iloczyn nadciÊnienia
i pojemnoÊci jest wi´kszy ni˝ 50 barów x dm3,
a nadciÊnienie jest wy˝sze ni˝ 0,5 bara,

6) maszyny s∏u˝àce do przemieszczania osób lub ∏adunków w ograniczonym zasi´gu:

h) wytwornice acetylenu, sta∏e i przenoÊne, przeznaczone do wytwarzania acetylenu w wyniku
reakcji chemicznej mi´dzy w´glikiem wapnia
a wodà oraz zasobniki w´glika wapnia, zbiorniki
acetylenu, przeznaczone do magazynowania,
sch∏adzania i osuszania, i rurociàgi technologiczne acetylenu wraz z osprz´tem, przeznaczone do transportu acetylenu w obr´bie instalacji,
niezale˝nie od Êrednicy nominalnej DN,

d) uk∏adnice, w tym wózki jezdniowe z osobà obs∏ugujàcà podnoszonà wraz z ∏adunkiem,

i) rurociàgi pary ∏àczàce kocio∏ z turbogeneratorem,

g) wyciàgi statków,

j) rurociàgi przesy∏owe i technologiczne, w cz´Êci
stanowiàcej urzàdzenia techniczne w rozumie-

a) wciàgarki i wciàgniki,
b) suwnice,
c) ˝urawie, w tym wózki jezdniowe z wysi´gnikiem,

e) dêwigniki (podnoÊniki), w tym systemy do parkowania samochodów, z wyjàtkiem dêwigników
stanowiàcych wyposa˝enie pojazdów, dêwigników do pochylania sto∏ów technologicznych
i dêwigników przenoÊnych z nap´dem r´cznym,
f) wyciàgi towarowe,

h) podesty ruchome,
i) urzàdzenia dla osób niepe∏nosprawnych,
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j) schody i chodniki ruchome,
k) przenoÊniki okr´˝ne kabinowe i platformowe,
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12) uk∏adarki do uk∏adania torów, wypornice, ˝urawie
i korektory po∏o˝enia s∏u˝àce do zawieszania i regulacji sieci trakcyjnej,

7) dêwigi do transportu osób lub ∏adunków, dêwigi
budowlane i dêwigi towarowe ma∏e,

13) przeciàgarki pojazdów szynowych,

8) dêwignice linotorowe,

14) osobowe i towarowe koleje linowe,

9) przenoÊniki kabinowe i krzese∏kowe o ruchu obrotowym, przeznaczone do celów rekreacyjno-rozrywkowych,

15) wyciàgi do przemieszczania osób w celach turystyczno-sportowych,

10) urzàdzenia techniczne s∏u˝àce do przemieszczania
kontenerów przy pracach prze∏adunkowych,
11) urzàdzenia za∏adowcze, wy∏adowcze lub podajàce
∏adunki w ciàgach technologicznych prze∏adowczych,

16) pomosty ruchome z zespo∏ami nap´dowymi
w przystaniach promowych.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

