








AGENCJA RZĄDOWA WOJEWÓDZTWA 
GYŐR-MOSON-SOPRON  

 
Nr rejestracyjny: GYS/01/04170/1/2015/MU  
Nr referencyjny Wnioskodawcy: Suwary  01/15 
Osoba prowadząca sprawę: András Lukács 
Osoba prowadząca sprawę u Wnioskodawcy: Ákos Mojzes 
Telefon: (96) 319-144 
 
Adresat: Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Logisztikai és Szállítmányozási 
Tanszék (Katedra Logistyki i Transportu Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu im. 
Istvána Széchenyiego) 
Miasto: 9026 Győr 
Ulica, nr: Egzetem tér 1.  
 
Przedmiot: Aprobata typu produkcyjnego opakowania towarów niebezpiecznych  
 
W przedmiotowej sprawie wydaję poniższe postanowienie. 
 

POSTANOWIENIE  
 

APROBUJĘ TYP PRODUKCYJNY  
 
opakowania towarów niebezpiecznych typu 482-1-15, wykonanego zgodnie z przedłożoną 
dokumentacją projektową  
na warunkach jak poniżej:  
 
1. Opis techniczny: Przedmiot: badanie typu kanistra z tworzywa sztucznego dla towarów 
niebezpiecznych, o pojemności 5 l, z niezdejmowanym zamknięciem (nakrętką)  
Zleceniodawca: Suwary S.A., Piotra Skargi 45/47, 95-200 Pabianice, Polska  
 
Dopuszczony materiał wypełniający: należące do II. i III. grupy pakowania substancje ciekłe 
o różnej klasie zagrożenia, dla których przepisy dopuszczają ten typ pakowania (gęstość  
względna maks. 1,4 kg/dm3). 
 
OPAKOWANIE  
Nazwa: Kanister z tworzywa sztucznego (5 litrów), z niezdejmowanym zamknięciem 
(nakrętką)  
Pojemność nominalna: 5000 ml  
Kod typu: 3H1 
Producent: Suwary S.A.  
Wymiary geometryczne:  
Długość: 310,5 mm 
Szerokość: 195 mm 



Wysokość: 130 mm 
Minimalna grubość ścianki: 0,5 mm 
Wewnętrzna średnica szyjki: Ø53 mm 
Wysokość szyjki (zewnętrzna): 27,3 mm 
Metoda wytwarzania: multilayer (wielowarstwowa)  
Identyfikator kapturka: K63 
Producent nakrętki: „NS Automatyka” Sp. z o.o. ul. Leśna 2A, 37-310 Nowa Sarzyna, woj. 
podkarpackie, Polska 
Masa nakrętki: 20 g 
Minimalny moment dokręcania: 18 Nm  
Typ spawania: uszczelka lub spawanie indukcyjne  
Masa własna uszczelki: 1,1 ± 0,2 g  
Masa korpusu:  
- wersja 1.: 230 ± 5 g  
- wersja 2.: 250 ± 5 g  
 
Całkowita masa opakowania (tara): 
- wersja 1.: 250 ± 5 g  
- wersja 2.: 270 ± 5 g  
 
Materiały użyte do produkcji i producenci:  
Nakrętka: PEHD 
- Hostalen GC 7260 (producent: Basell Polyolefins)  
- Mieszanka główna: PE white 00105/G (producent: Frilvam Sp.A.)  
Uszczelka: (wpis w j. angielskim) (producent: Dukat)  
Korpus:  
- warstwa 1.: Hostalen 5231D (producent: Basell Polyolefins) 
- warstwa 2.: (Glue) 3236 (producent: Equistar LYONDELL CHEMICAL)  
- warstwa 3.: (Barrer) PA-BFZ 3 (producent: EMS-GRIVORY)  
 
Proporcja regranulatu: 0% 
Powłoka: 
- wersja 1.: nie 
- wersja 2.: tak  
 
Metody transportu: Zgodnie z protokołem badań Laboratorium Badania Opakowań 
Uniwersytetu im. Istvána Széchenyiego: drogowy (ADR), kolejowy (RID), morski (IMDG), 
powietrzny (ICAO TI, IATA DGR). 
 
2. Wraz z cofnięciem certyfikatu systemu zarzadzania jakością niniejsza aprobata także traci 
ważność.  
 



3. Badania typu należy powtarzać co 3 lata na próbach pobranych z produkcji. Badania typu 
produkcyjnego mogą wykonywać akredytowane organy badawcze. Protokół z badania typu 
należy zachować.  
 
4. Aprobata traci ważność jeżeli w wykonaniu opakowania zachodzą zmiany. Planowane 
zmiany muszą być nam zgłaszane celem zatwierdzenia.  
 
5. Oznaczenie opakowania:  

symbol 
 
3H1/Y1.4/150*.*/H/GYS/01/04170/1/15/SUWARY 

 *rok produkcji, miesiąc (dwa ostatnie znaki)  
 

W ciągu 15 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia można się od niego odwołać, 
składając odwołanie w Organie ds. Metrologii i Bezpieczeństwa Technicznego w Győr 
Węgierskiego Urzędu Aprobat Handlowych, lecz adresując je do organu centralnego 
Węgierskiego Urzędu Aprobat Handlowych (1534 Budapeszt, Németvölgyi út 37-39). Strona 
jest zobowiązana z góry uiścić opłatę za odwołanie na prowadzony przy Węgierskim Skarbie 
Państwa rachunek nr 10032000-00282448-00000000. Opłata za odwołanie stanowi 50% 
opłaty ustalonej dla postępowania pierwszej instancji. Wpłatę należy potwierdzić 
jednocześnie ze złożeniem odwołania.  

Klauzulą oraz pieczęcią urzędową opatrzyłem następującą dokumentację dotyczącą produkcji 
opakowania: protokół badań.  

Niniejsze postanowienie nie zwalnia z obowiązków określonych innymi przepisami.  

 

UZASADNIENIE 

Wnioskodawca złożył wniosek pod następującym numerem ID Suwary 01/5 

Dołączył załączniki niezbędne do rozpatrzenia wniosku, na podstawie których stwierdziłem 
co następuje:  

- odpowiada odnośnym przepisom.  

Uwzględniając powyższe zdecydowałem jak w części dyspozytywnej.  

Postanowienie wydałem na podstawie rozporządzenia Min. Gospodarki i Komunikacji 
46/2005 (28.VI.) zmieniającego rozporządzenie (ADR) Min. Komunikacji i Poczty 20/1979 
(18.IX.) w sprawie ogłoszenia i stosowania w kraju Załączników „A” i „B” Porozumienia 
Europejskiego o Międzynarodowym Transporcie Drogowym Towarów Niebezpiecznych 
[LUB] na podstawie załącznika 1. (RID) rozporządzenia Min. Gospodarki i Komunikacji 
47/2005 (29.VI) zmieniającego rozporządzenie Min. Komunikacji 4/1987 (13.V.) w sprawie 



ogłoszenia załączników Ujednoliconych Przepisów dotyczących Porozumienia w sprawie 
Międzynarodowego Kolejowego Transportu Towarów (CIM), zgodnie z § 71. ust. (1) ustawy 
CXL z 2004 r. w sprawie ogólnych przepisów postępowania administracyjnego i usług z 
urzędu, jak też w zakresie uprawnień zapewnionych mi w § 11. rozp. Rządu 320/2010 
(27.XII.) w sprawie powołania organu ds. bezpieczeństwa technicznego oraz w § 7. rozp. 
Rządu 297/2005 (23.XII) i w rozp. MGiK 46/2005 (28.VI.) [LUB] zgodnie z § 2. ust. (1) 
rozp. MGiK 47/2005 (29.VI.) 

Informacji o możliwości odwołania udzieliłem na podstawie § 98. ust. (1) i § 99. ust. (1) 
Ustawy o Postępowaniu Administracyjnym. Wysokość opłaty skarbowej za odwołanie 
ustaliłem na podstawie rozporządzenia MGiK 20/2010 (31.XII.) 

 

Wystawiono: w Győr, 06.11.2015 r.  

 

W imieniu i na zlecenie pełnomocnika rządu Sándora Széles  

         László Horváth  
        z-ca naczelnika departamentu  
                 - podpis, pieczęć - 

 

Otrzymują:  
Adresat 
Archiwum  
 

Załączniki:  
1 egz. protokołu badań  

 

 

 

  

 






