Oświadczenie właściciela / użytkownika dźwignika/platformy parkingowej
W związku z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII z dnia 30
października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i
modernizacji urządzeń transportu bliskiego, podaję następujące dane celem określenia stopnia wykorzystania
resursu użytkowanego przeze mnie urządzenia podnoszącego:
1. Dane identyfikacyjne urządzenia:
a) Rodzaj urządzenia
b) Producent
c) Typ
d) Data produkcji
e) Udźwig nominalny
f) Numer seryjny
2. Dane odnośnie sposobu eksploatacji urządzenia (patrz - objaśnienia!):
a) Data uruchomienia / przekazania do eksploatacji:
b) Data poprzedniego określenia resursu:
c) Ostatnio określone wykorzystanie resursu
d) Ilość dni pracy od ostatniego określenia resursu:
e) Średnia ilość cykli pracy podczas dnia roboczego:
f) Maksymalny ciężar podnoszonego pojazdu/pojazdów:

Oświadczam, iż podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym i proszę o ich zastosowanie podczas
określania stopnia wykorzystania resursu urządzenia. Oświadczam również, iż urządzenie eksploatowane jest
zgodnie z zaleceniami dokumentacji techniczno-ruchowej.

………………………………………………
Podpis, data złożenia oświadczenia

Objaśnienia:
Oświadczenie powinno zostać podpisane przez Właściciela/ Użytkownika urządzenia lub osobę stosownie umocowaną do jego
reprezentowania.
Sposób określenia danych w punkcie 2:
2a) podać datę uzyskania pierwszej decyzji UDT zezwalającej na eksploatację lub faktycznego rozpoczęcia użytkowania.
2b) oraz 2c) wypełnić jeśli dla urządzenia określano już poprzednio stopień wykorzystania resursu.
2d) podać ilość dni, w których urządzenie było lub mogło być eksploatowane, jeśli resurs określany jest po raz pierwszy,
podać łączny czas eksploatacji od rozpoczęcia użytkowania. Brak danych spowoduje przyjęcie założenia, iż urządzenie było
eksploatowane codziennie od daty uruchomienia / poprzedniego określenia resursu. Jeżeli urządzenie użytkowane jest z
przerwami (np. w dni wolne od pracy) warto możliwie dokładnie oszacować tę wartość (np. przyjmując 250 dni roboczych w
roku, jeśli odpowiada to organizacji pracy w zakładzie).
2e) uwzględnić faktyczny sposób wykorzystywania urządzenia i oszacować z możliwie największą dokładnością wartość
średnią.
2f) dane nieobowiązkowe, brak danych spowoduje przyjęcie założenia, iż maksymalne obciążenie było równe udźwigowi
nominalnemu. Jeżeli jednak podczas eksploatacji urządzenie poddawane jest mniejszym obciążeniom, podanie tych danych
zmniejszy wykorzystanie resursu.

