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MINISTER ROZWOJU I FINANSOW

Warszawa, ,lE październik a 2016 r,

DDR- l- 40402- 1111116

DECYZJA Nr 10/1b

Na podstawie ań.27 ust. 1 i alt.28 ust. 1 w związku z ań,4 pkt 3 i14 ustawy zdnia 13 kwietnia 20'16 r.

o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. wz u2 i 1228) oraz art. 104 § 'l ustawy z dnia

14 cze(wca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz, U. z 2016 l. poz. 23,868 i 996),

po rozpatrzeniu wniosku

okręgowego Urzędu Miar we Wrocławiu

udzielam autoryzacji

okręgowemu Urzędowi Miar we Wrocławiu

W celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako jednostki

wyznaczonej do realizaqi zadań związanych z oceną zgodności zgodnie z:

1. rozpożądzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie Wymagań dla przyrządóW

pomiarowych (Dz,U, poz. 815), wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i RadY 2014l32lUE z

dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do

udostępniania na rynku pzyrządów pomiarowych (Dz. Uż. UE L 96 z 29.03.2014, str, ,l49; Dz. Urz. UE L 3

z 07.01.2015, sll. 42 oraz Dz. Uż. UE L 13 z20.01.2016, sk, 57)-

zakres autoryzacji:

Grupa/grupy WyrobóW P roced u ra zgod n ości/m od uł

lnstalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego
pomiaru ilości cieczy innych niż woda:

- odmieżacze paliw ciekłych (z wyjątkiem gazów
ciekłych)

- instalacje pomiarowe zamontowane na cysternach
samochodowych (pEewoźne) do cieczy o maĘ
lepkości (< 20 mPa,s)

- instalacje pomiarowe do mleka

Zgodnośó z typem na podstawie Weryfikacji
Wyrobu - moduł F

Wagi automatyczne Zgodność z typem na podstawie weryfikacji
Wyrobu - moduł F

Miary materialne:

- materialne miary długości WeMikacja Wyrobu - moduł F'l



2. rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r, W sprawie wymagań dla Wag

nieautomatycznych (Dz,U. poz. 802), wdrażającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/31/UE

z dnia 26 lutego 2014 r. W sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do

udostępniania na rynku Wag nieautomatycznych (Dz. Uz, UE L 96 z 29,03,20,14, str, 107),

Zakres autoryzacji:

Grupa/grupy wyrobów Proced u r a zgod n ości/mod uł

Wagi nieautomatyczne Zgodnośó z typem na podstawie Weryfikacji
Wyrobu - moduł F

uzasadnienie

Na podstawie art, 107 § 4 ustawy z dnia 14 czeMc€ 1960 r, - Kodeks postępowania administracyjnego

(Dz_ U. z 2016 f. poz_ 23, 868 i 996) odstępuję od uzasadnienia decyzji, gdyź decyzja W całości uwzględnia

żądanie strony-

pouczenie

1.Zgodnie zaft. 127 § 3 iań, 129 § 2 ustawy zdnia14 czerwca ,1960 r, - Kodeks postępowania

administracyjnego (Dz. U. z 2016 l. poz.23, 868 i 996), od niniejszej decyzji nie słuźy odwołanie, jednakże

strona niezadowolona z decyĄi może zwrócić się do Ministra Rozwoju i FinansóW z Wnioskiem o ponowne

rozpatrzenie sprawy - W terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji,

2. Po Wczelpaniu środkóW zaskażenia, strona może, zgodnie z ań. 52 § 1, ań, 53

§ 1, art, 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu pźed sądami administracyjnymi

(Dz. u. z 2016 f. poz. 718, 846 i 996) Wnieśó skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

W Warszawie. skargę Wnosi się za pośrednictwem Ministra Rozwoju i FinansóW, W terminie 30 dni od dnia

doręczenia decyzji skażącemu,

Z upoważnienia
l\/inistra RoZWoju i FinansóW
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