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Legalizujemy instalacje pomiarowe do cieczy innych niż
woda; odmierzacze paliw ciekłych; odmierzacze gazu
ciekłego propan - butan; zbiorniki pomiarowe; drogowe
cysterny pomiarowe; pływakowe mierniki objętości mleka;
taksometry elektroniczne; tachografy samochodowe - po
naprawie; odważniki klasy dokładności F2 , M1, M2; wagi
nieautomatyczne; wagi automatyczne; wagi wagonowe do
ważenia w ruchu wagonów spiętych; wagi samochodowe do
ważenia pojazdów w ruchu.

Anna Poleszuk-Topolnicka - Naczelnik Wydziału

ul. Bankowa 23,
58 - 500 Jelenia Góra

tel./fax +48 75 752 33 81
email: oum.wroclaw.jeleniagora@poczta.gum.gov.pl

 

  

Podległość

Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ul. Młodych Techników 61 / 63
53 - 647 Wrocław

Teren działalności:

Powiat bolesławiecki, jeleniogórski, kamiennogórski, lubański,
lwówecki, zgorzelecki, miasto na prawach powiatu: Jelenia Góra.

Stanowiska pomiarowe:

http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/b09/mapy/p28,Obwodowy-Urzad-Miar-w-Jeleniej-Gorze.html?sid=315d4ea080431decc93449c1aeeced93
http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/b09/mapy/p28,Obwodowy-Urzad-Miar-w-Jeleniej-Gorze.html?sid=315d4ea080431decc93449c1aeeced93


W skład Wydziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze wchodzą:
1. Stanowisko Pomiarów Masy
2. Stanowisko Pomiarów Drogi i Prędkości
3. Stanowisko Pomiarów Objętości i Przepływu

Zadania:

Do zadań Wydziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze należy:
1. wykonywanie czynności związanych z legalizacją przyrządów
pomiarowych,
2. wzorcowanie przyrządów pomiarowych oraz sprawdzanie i
wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych,
3. udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach
przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,
4. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem
ustawy "Prawo o miarach" na obszarze działania urzędu oraz
współdziałanie w tym zakresie z administracją rządową i
samorządową.
5. wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem
przepisów ustawy o towarach paczkowanych.

Sprawy, które można załatwić w wydziale:

Zgłosić do legalizacji niżej wymienione przyrządy pomiarowe:
• instalacje pomiarowe do cieczy innych niż woda,
• odmierzacze paliw ciekłych,
• odmierzacze gazu ciekłego propan - butan,
• zbiorniki pomiarowe,
• drogowe cysterny pomiarowe,
• pływakowe mierniki objętości mleka,
• taksometry elektroniczne,
• tachografy samochodowe - po naprawie,
• odważniki klasy dokładności F2 , M1, M2,
• wagi nieautomatyczne,
• wagi automatyczne,
• wagi wagonowe do ważenia w ruchu wagonów spiętych,
• wagi samochodowe do ważenia pojazdów w ruchu.

Punkty legalizacyjne:

Na terenie działalności Wydziału Zamiejscowego w Jeleniej Górze
działa punkt legalizacji wodomierzy w Bolesławcu.

Cennik
 
Cennik wzorcowania przyrządów w Wydziale Zamiejscowym w Jeleniej
Górze
 

http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/download/16/1733/CennikUMJeleniaGora02012018.pdf
http://bip.wroclaw.gum.gov.pl/download/16/1733/CennikUMJeleniaGora02012018.pdf
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