Obowiązuje od dnia 07.06.2018 r.

CENNIK
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
Kod
HK-100
HK-101
HK-102
HK-103
HK-104
HK-105

Nazwa usługi
Procedura atestacyjna - Tryb zwykły (czas oczekiwania
do 10 tygodni)
Procedura atestacyjna - Tryb ekspresowy (czas
oczekiwania do 2 tygodni)
Procedura atestacyjna - Tryb pilny

Cena netto*
1.650,00

Pozostałe usługi związane z procedurą atestacyjną
Wprowadzenie zmian w treści wydanych wcześniej
atestów higienicznych z powodów niezawinionych przez
NIZP-PZH
Wydanie duplikatu atestu higienicznego lub
potwierdzonej z oryginałem kopii
Tłumaczenie atestu higienicznego na język angielski

2.850,00
cena ustalana
indywidualnie
200,00
200,00
200,00

* Do cen należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami na dzień wykonania usługi (obecnie
23% VAT )

Wykaz produktów podlegających procesowi atestacji higienicznej:
1) materiałów wykończeniowych i wyrobów budowlanych,
2) wyrobów branży motoryzacyjnej,
3) materiałów i wyrobów stosowanych w środowisku domowym, w obiektach
użyteczności publicznej, zakładach usługowych, itp.,
4) materiałów, powłok, wyrobów i urządzeń służących do uzdatniania, magazynowania
i przesyłania wody przeznaczonej do spożycia, wody użytkowej, grzewczej,
przepływowej i technologicznej, powłok i preparatów antykorozyjnych,
5) preparatów służących do uzdatniania i dezynfekcji i wody,
6) filtrów i innych urządzeń służących do doczyszczania wody wodociągowej,
7) nowych urządzeń i technologii stosowanych do uzdatniania wody,
8) uzdatniania i dezynfekcji wody w basenach kąpielowych,
9) zabezpieczania i stabilizowania wody w zbiornikach ogrodowych,
10) zabezpieczenia gleby i wody przed odciekami z wysypisk i budowli drogowych,
11) materiałów i preparatów służących do remediacji gleby i wody,
12) preparatów bakteryjnych i enzymatycznych do rozkładu związków organicznych
w ściekach, wysypiskach śmieci, itp.,
13) preparatów sanityzujących i dezodoryzujących stosowanych w gospodarce
komunalnej, preparatów stosowanych w technologiach przemysłowych,
14) wyrobów i urządzeń stosowanych w instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych,
15) armatury i wyposażenia sanitarnego i rehabilitacyjnego w budynkach mieszkalnych
i użyteczności publicznej.
Kontakt:
Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska
Telefon: (022) 54 21 354
sek-zhk@pzh.gov.pl

Obowiązuje od dnia 07.06.2018 r.

CENNIK
Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego

Kod
HT-I.1a
HT-I.1d
HT-I.1k
HT-I.1l
HT-I.1m
HT-I.1n

Nazwa usługi
Procedura atestacyjna - Tryb zwykły (czas oczekiwania
do 10 tygodni)
Procedura atestacyjna - Tryb ekspresowy (czas
oczekiwania do 2 tygodni)
Procedura atestacyjna - Tryb pilny

Cena netto*
1.650,00

Pozostałe usługi związane z procedurą atestacyjną
Wprowadzenie zmian w treści wydanych wcześniej
atestów higienicznych z powodów niezawinionych przez
NIZP-PZH
Wydanie duplikatu atestu higienicznego lub
potwierdzonej z oryginałem kopii
Tłumaczenie atestu higienicznego na język angielski

2.850,00
cena ustalana
indywidualnie
200,00
200,00
200,00

* Do cen należy doliczyć podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi stawkami na dzień wykonania usługi (obecnie
23% VAT )

Wykaz produktów podlegających procesowi atestacji higienicznej:
1) środki biobójcze,
2) środki do pielęgnacji i ochrony roślin,
3) środki wspierające rolnictwo i ogrodnictwo,
4) nawozy rolnicze,
5) dyfuzory zapachowe,
6) świece, świeczki i znicze,
7) zimne ognie,
8) środki gaśnicze,
9) miotacze pieprzowe,
10) podpałki do grilla, brykiety do grilla,
11) paliwo do kominków,
12) środki do oczyszczania ścieków,
13) środki przeciwko insektom,
14) środki do utylizacji szamb i czyszczenia zbiorników wodnych.
Kontakt:
Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka Zdrowotnego
Telefon: (022) 54 21 328
toksykologia@pzh.gov.pl

