
     URZĄD  
DOZORU TECHNICZNEGO 
Oddział w Koszalinie 
 
 
 
 
 
 

DECYZJA Nr UC-11-64-P/1-06 
z dnia 21 września 2006 r. 

 
Na podstawie art.9 ust.1, 2 i 4 oraz art.37 pkt 3 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz 1321 ze zm.) 
a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

 
 
  

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 

Oddział w Koszalinie 

 
u p r a w n i a 

 
 

DEM TECHNIKA 
76-206 SŁUPSK, ul. BIERKOWO 115/10 

 
do modernizacji 

zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych 

zapalnych 
 

zobowiązując do przestrzegania warunków uprawnienia 
stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 

 
 

Szczegółowy zakres uprawnień podany jest w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji. 
 
 

      Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Gospodarki w Warszawie,  
      Plac Trzech Krzyży 3/5, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Urzędu  
      Dozoru Technicznego w Warszawie, przez Oddział w Koszalinie. 
 
 
Załącznik: 
Szczegółowy zakres i warunki uprawnienia 
          Z up. Prezesa UDT 
 

CZŁONEK 
MEMBER OF 
MEMBRE DU 
MITGLIED  
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DECYZJA Nr UC-11-64-N/1-06 
z dnia 21 września 2006 r. 

 
Na podstawie art.9 ust.1, 2 i 4 oraz art.37 pkt 3 

ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz 1321 ze zm.) 
a także art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) 

 
 
  

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO 

Oddział w Koszalinie 

 
u p r a w n i a 

 
 

DEM TECHNIKA 
76-206 SŁUPSK, ul. BIERKOWO 115/10 

 
do naprawy 

zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych 

zapalnych 

 
zobowiązując do przestrzegania warunków uprawnienia 

stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji. 
 
 

Szczegółowy zakres uprawnień podany jest w załączniku nr 2 do niniejszej decyzji. 
 
 

      Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Gospodarki w Warszawie,  
      Plac Trzech Krzyży 3/5, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, za pośrednictwem Urzędu  
      Dozoru Technicznego w Warszawie, przez Oddział w Koszalinie. 
 
 
Załącznik: 
Szczegółowy zakres i warunki uprawnienia 
          Z up. Prezesa UDT 
 

CZŁONEK 
MEMBER OF 
MEMBRE DU 
MITGLIED  


