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PREZES

URZĘDU  DOZORU  TECHNICZNEGO
Warszawa, dnia 13.09.2022

PODESTY.RENTALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
STEFANA BANACHA 11
41-219 SOSNOWIEC

DECYZJA

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514)
oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735,
z późn. zm.), po wykonaniu czynności dozoru technicznego (protokół z dnia 13.09.2022) przy urządzeniu
technicznym o numerze fabrycznym GS30D-17914 i numerze ewidencyjnym N3727008633:
1. zezwala się na eksploatację ww. urządzenia technicznego do dnia 30.09.2023, przy aktualnych
parametrach/danych określonych w:

- księdze rewizyjnej urządzenia,
- ..........................................* .

2. ustala się dla urządzenia formę dozoru pełnego.
3. traci moc decyzja Prezesa UDT z dnia 21.09.2021 w sprawie zezwolenia na eksploatację ww. urządzenia
technicznego.

UZASADNIENIE

W dniu 13.09.2022 wykonano czynności dozoru technicznego, które zakończyły się wynikiem pozytywnym. Zgodnie
z art. 14 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, na podstawie pozytywnych wyników badań
i wykonanych czynności, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy, organ właściwej jednostki dozoru technicznego
wydaje decyzję zezwalającą na eksploatację urządzenia.

W związku z tym postanowiono jak w sentencji.

PREZES

URZĘDU  DOZORU  TECHNICZNEGO

z up. Inspektor JAROSŁAW RAJEWSKI
DT 2797

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw
gospodarki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, ul.
Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia
odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej
oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i
prawomocna.

Elektronicznie podpisany Jarosław
Rajewski
13 września 2022



*) niepotrzebne skreślić lub zaznaczyć właściwe Strona 1/1
Szczegółowy zakres wykonanych sprawdzeń, badań i prób jest dostępny poprzez internetowy portal Urzędu Dozoru Technicznego eUDT
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URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Jednostka inspekcyjna akredytowana przez PCA, NR AK 001

Protokół z wykonania czynności dozoru technicznego

Data badania:

13.09.2022

Oddział terenowy w Warszawie

Eksploatujący: 125140

PODESTY.RENTALS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

STEFANA BANACHA 11
41-219 SOSNOWIEC

Urządzenie: PODEST RUCHOMY

Typ: GS1932 wolnobieżny

Wytwórca: TEREX UNITED KINGDOM LIMITED, 
ANGLIA

Numer ewidencyjny: N3727008633

Numer fabryczny: GS30D-17914

Rok budowy: 2018

Udźwig: 0.227 t

Miejsce wykonania badania:

WARSZAWA MODULARNA 17

Dokumenty odniesienia:

Ustawa z 21.12.2000 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514);rozp. Min. Przedsiębiorczości i Technologii z dn. 
30.10.2018 r. w sprawie warunków technicznych DT w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji 
UTB

Wykonano badanie:
badanie okresowe
Wynik badania: pozytywny

Uwagi, zalecenia, niezgodności:
Przypomina się o konieczności rejestrowania przebiegu eksploatacji UTB oraz monitorowania stopnia
wykorzystania resursu urządzenia.

Termin następnego badania: wrzesień 2023

Robert Kapusta  
Osoba upoważniona przez Eksploatującego

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
INSPEKTOR

JAROSŁAW RAJEWSKI
DT 2797

Elektronicznie podpisany Jarosław
Rajewski
13 września 2022


