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Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu znajduje się przy
ulicy Młodych Techników 61/63.
Urząd działa na terenie województwa dolnośląskiego i opolskiego.
Ma wydziały zamiejscowe w: Legnicy, Jeleniej Górze, Świdnicy,
Brzegu, Opolu
 i Nysie.

Główne zadania Okręgowego Urzędu Miar to:
1. Legalizacja i wzorcowanie przyrządów pomiarowych
powszechnego stosowania.
2. Ocena zgodności przyrządów pomiarowych.
3. Sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych.
4. Udział w wykonywanych przez Główny Urząd Miar badaniach
przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu.
5. 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.

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do
15:00.

W celu załatwienia sprawy w Urzędzie osoby z
niepełnosprawnościami mogą:
- napisać pismo i wysłać na adres:
Okręgowy Urząd Miar we Wrocławiu
ulicy  Młodych techników 61/63
53-647 Wrocław,
- napisać email i wysłać na adres: oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl,
- przesłać dokumenty przez elektroniczna skrzynkę podawczą, na

mailto:oum.wroclaw@poczta.gum.gov.pl


adres 0oyg28k6wc/SkrytkaESP
- zadzwonić pod numer telefonu : 71 35 80 200,
- przyjść do Urzędu osobiście.

Dobrze jest jednak przed wizytą w Urzędzie wejść na naszą stronę
internetową
wroclaw.gum.gov.pl i w zakładce Usługi/Formularze wniosków o
legalizację
i wzorcowanie lub Usługi/Towary paczkowane sprawdzić jakie
dokumenty są
potrzebne do załatwienia sprawy.
Warto też wcześniej zadzwonić do Urzędu i umówić się na konkretny
termin.
 

Zgodnie z ustawą o języku migowym osoby głuche i słabosłyszące
mogą
umówić się na spotkanie z tłumaczem. Chęć skorzystania z usługi
tłumacza
należy zgłosić co najmniej 3 dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.
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