Cennik opłat za czynności związane z przeprowadzeniem
oceny zgodności
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi – Jednostka Notyfikowana Nr 1446
MI-006 Wagi automatyczne
Wagi nieautomatyczne
1. Za wykonanie oceny zgodności pobiera się opłaty zasadnicze i opłaty dodatkowe.
2. Opłaty zasadnicze pobierane są zgodnie z Tabelą 1.
Tabela 1: Opłaty zasadnicze za czynności związane z oceną zgodności w module F, F1.
Rodzaje przyrządów pomiarowych

Lp.

Wysokość
opłaty
zł

1.

Wagi nieautomatyczne

1a.

o obciążeniu Max do 20 kg

200,00

1b.

o obciążeniu Max powyżej 20 kg do 200 kg

300,00

1c.

o obciążeniu Max powyżej 200 kg do 500 kg

400,00

1d.

o obciążeniu Max powyżej 500 kg do 3 000 kg

500,00

1e.

o obciążeniu Max powyżej 3 000 kg do 10 000 kg

600,00

1f.

o obciążeniu Max powyżej 10 000 kg do 30 000 kg

700,00

1g.

o obciążeniu Max powyżej 30 000 kg do 70 000 kg

900,00

1h.

o obciążeniu Max powyżej 70 000 kg

2.
2a.

Wagi automatyczne
Dla pojedynczych ładunków

2b.
2c.

1 000,00

Porcjujące

2d.

montowana na pojeździe
(np. ładowarka kołowa lub śmieciarka)

600,00

kontrolująca (ang. Check Weigher)

600,00

za sprawdzenie 1 nominalnej porcji do 25 kg

400,00

za sprawdzenie 1 nominalnej porcji powyżej 25 kg

600,00

2e.

Odważające

za sprawdzenie 1 cyklu

800,00

2f.

Przenośnikowe (taśmowe)

za każdą sprawdzaną prędkość przenoszenia

800,00
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za każdy kierunek przetaczania

2g.

Wagonowe

3.

Opłaty doliczane do sprawdzenia wag:

1 000,00

(poniższe opłaty oblicza się w stosunku do opłaty zasadniczej)
3a.

za sprawdzenie dodatkowego urządzenia (KALKULATOR); (DRUKARKA),
(WYŚWIETLACZ) pobiera się dodatkowo 20% opłaty (za każde sprawdzane
urządzenie),

3b.

za sprawdzenie wag wielopomostowych pobiera się opłatę:
a)dla wag dwupomostowych, o 30% wyższą,
b)dla wag trójpomostowych (i więcej niż 3) o 50% wyższą,

3c.

przy sprawdzenie wag przy użyciu ładunku zastępczego (tzw. BALASTU) pobiera się:
a)w przypadku sprawdzenia wzorcami o masie ≥ 50% Max i < 100% Max
opłatę o 50 % wyższą,
b)w przypadku sprawdzenia wzorcami o masie mniejszej niż 50% Max
pobiera się opłatę o 100% wyższą,

3d.

za sprawdzenie drugiego i dalszych zakresów wagi wielozakresowej
pobiera się dodatkowo 50% opłaty zasadniczej za każdy sprawdzany zakres,

3e.

dla wag przeznaczonych do ważenia różnych materiałów,
pobiera się opłatę wyższą o 50% za każde następne sprawdzenie
przy użyciu innego materiału niż materiał użyty przy pierwszym sprawdzeniu,

3f.

za sprawdzenie wagi w zakresie dwóch klas dokładności (X, Y)
pobiera się opłatę o 50% wyższą,

3g.

za sprawdzenie każdej dodatkowej linii (toru), cyklu, porcji
oraz przy powtarzaniu sprawdzenia pobiera się opłatę o 50% wyższą.
3. Na opłaty dodatkowe składają się:
a) opłata ryczałtowa za formalne rozpatrzenie wniosku, która wynosi:
- przy pierwszym zgłoszeniu nowo zgłoszonego typu lub modelu wagi 200,00 zł,
- przy każdym kolejnym zgłoszeniu w ramach tego samego typu lub modelu wagi 50,00 zł,
b) opłaty związane z:
- kosztami transportu przyrządów pomiarowych do klienta w celu dokonania oceny zgodności
(w przypadku samochodu służbowego - 0,81 zł netto za 1 km),
- kosztami delegacji służbowych pracowników.
4. Wysokość opłaty za wystawienie:
a) duplikatów wydanych certyfikatów zgodności wynosi 55,00 zł za każdy egzemplarz,
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5. Wyżej wymienione opłaty stanowią wynagrodzenie netto i podlegają opodatkowaniu
podatkiem od towarów i usług w wysokości 23%.
6. Po zrealizowaniu czynności Urząd wystawia fakturę VAT.
7. Opłaty, o których mowa w tabeli 1 obejmują: nałożenie cech, oznaczeń i wystawienie
odpowiedniego dokumentu, poświadczającego wykonanie czynności.
8. Cennik obowiązuje od dnia 28 sierpnia 2019 r.
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