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Cenniki i pliki do pobrania
Autor : Katarzyna Kapela

Z dniem 3 września 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia
30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za czynności urzędowe wykonywane przez organy
administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1679), które zmieniło
zasady pobierania opłat.

 

Aktualnie funkcjonują następujące systemy pobierania opłat:

I.   Opłatę za wykonanie czynności urzędowych ustala wnioskodawca na formularzu
składanym we właściwym urzędzie miar.
Termin zapłaty - 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Wnioski dostępne poniżej - Pliki do pobrania

II.   Opłatę za czynności, o których mowa w art. 24. ust. 2 pkt 1 i 4 - 6 ustawy z dnia
11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) ustala organ
administracji miar w drodze decyzji.
Termin zapłaty - 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

III.   Opłatę za czynności, o których mowa w art. 25 pkt 2 ustawy z dnia 11 maja 2001
r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063) - wykonywane w ramach umów
cywilnoprawnych, pobiera się wynagrodzenie określone w tych umowach.
Termin zapłaty - 30 dni od dnia wystawienia faktury.

 

 

Formy płatności:

Gotówką:

w Kasie Okręgowego Urzędu Miar w Bydgoszczy, od poniedziału do piątku w

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1679/D2019000167901.pdf


godz.: 7:30 - 14:30

w Punkcie Obsługi Klienta od poniedziału do piątku w godz.: 7:00 - 15:00

Kartą - w ramach programu pilotażowego "Polska bezgotówkowa" do 31 sierpnia 2021
roku

w Punkcie Obsługi Klienta od poniedziału do piątku w godz.: 7:00 - 15:00

  

Przelewem na numer konta:

NBP O/O Bydgoszcz

94 1010 1078 0259 3122 3100 0000

PLIKI DO POBRANIA

Zarządzenie Nr 4/2022 (pdf, 326.16 KB)01.04.2022 07:58
Cennik - wzorcowanie (pdf, 551.5 KB)13.07.2022 09:16
Cennik - ekspertyzy (pdf, 517.76 KB)13.07.2022 09:15
Cennik — legalizacja (pdf, 630.03 KB)23.02.2021 12:01
Cennik — JN1442 (pdf, 428.87 KB)04.04.2022 07:02
Legalizacja pierwotna - Wniosek 2022 (docx, 31.64 KB)01.06.2022 08:13

Wniosek o dokonanie legalizacji ponownej przyrządów
pomiarowych dla:

OUM Bydgoszcz (docx, 31.27 KB)01.06.2022 08:14
Wydział Legalizacji Bydgoszcz (docx, 31.39 KB)01.06.2022 08:17
WZ Toruń (docx, 31.42 KB)01.06.2022 08:15
WZ Włocławek (docx, 31.43 KB)01.06.2022 08:17
WZ Brodnica (docx, 31.48 KB)01.06.2022 08:18
WZ Inowrocław (docx, 31.53 KB)01.06.2022 08:19
WZ Grudziądz (docx, 31.59 KB)01.06.2022 08:20

Wniosek o odroczenie terminu dokonania legalizacji
ponownej i zezwolenie na dalsze użytkowanie przyrządów

pomiarowych

Wniosek OUM (docx, 40.74 KB)05.07.2021 09:32
Załącznik do wniosku (xlsx, 14.36 KB)06.07.2021 14:04

Metadane
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https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/5853/ZarzadzenieNr2022SWITEZCennik.pdf
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https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/5971/Legalizacjapierwotnawniosek.docx
https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/5972/LegalizacjaponownawniosekWUM.docx
https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/5972/LegalizacjaponownawniosekWUM.docx
https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/5974/LegalizacjaponownawniosekWydzialLegalizacji.docx
https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/5974/LegalizacjaponownawniosekWydzialLegalizacji.docx
https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/5973/LegalizacjaponownawniosekWZTorun.docx
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https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/5976/LegalizacjaponownawniosekWZBrodnica.docx
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https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/5978/LegalizacjaponownawniosekWZGrudziadz.docx
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https://bip.bydgoszcz.gum.gov.pl/download/8/4966/Zalacznikdownioskutabelawwersjielektronicznej.xlsx
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