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Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku znajduje się przy
ulicy M. Kopernika 89.
Urząd działa na terenie województwa podlaskiego oraz
częściowo na terenie województwa mazowieckiego i
warmińsko-mazurskiego.
Ma wydziały zamiejscowe w: Ełku, Ostrołęce i Suwałkach

Główne zadania Okręgowego Urzędu Miar to:
1. Legalizacja i wzorcowanie przyrządów pomiarowych
powszechnego stosowania.
2. 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 ustaw: "Prawo o miarach", „ustawa o
towarach paczkowanych”, „ustawa o systemie tachografów
cyfrowych”, „ustawa o systemach zgodności ocen i nadzoru
rynku” na obszarze działania Urzędu oraz współdziałanie w
tym zakresie z administracją rządową i samorządową.

Urząd pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30
do 15:30.

Punkt Obsługi Klienta przyjmuje interesantów od
poniedziałku do piątku
w godzinach od 8:00 do 15:00.

W celu załatwienia sprawy w Urzędzie osoby z
niepełnosprawnościami mogą:
- napisać pismo i wysłać na adres:



Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku
ulica M. Kopernika 89
15-396 Białystok,
- napisać email i wysłać na adres:
oum.bialystok@poczta.gum.gov.pl,
- przesłać dokumenty przez elektroniczna skrzynkę
podawczą, na adres 40d8nr1kvj/SkrytkaESP
- zadzwonić pod numer telefonu : 85 745 53 56 wew. 11
- przyjść do Urzędu osobiście.
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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