
 
OKRESY WAśNOŚCI LEGALIZACJI WAG I ODWA śNIKÓW  

 

Legalizacja pierwotna Legalizacja ponowna Rodzaj przyrządu 
do 30 kwietnia 2004 r. od 1 maja 2004 r. do 30 kwietnia 2004 r. od 1 maja 2004 r. 

Wagi nieautomatyczne 

Wagi nieautomatyczne 3 lata1) 
Ocena zgodności 
(legalizacja WE) 

3 lata1) 25 miesięcy 

Wagi automatyczne 
Wagi porcjujące (w tym dozowniki 
objętościowe) 

25 miesięcy 25 miesięcy 25 miesięcy 25 miesięcy 

Wagi przenośnikowe 25 miesięcy 3 lata2) 25 miesięcy 3 lata2) 

Wagi odwaŜające  25 miesięcy 25 miesięcy 25 miesięcy 25 miesięcy 

Wagi dla pojedynczych ładunków 25 miesięcy 25 miesięcy 25 miesięcy 25 miesięcy 

Wagi kontrolne  25 miesięcy – 25 miesięcy 3 lata2) 

Wagi wagonowe do waŜenia w ruchu 
wagonów spiętych 

13 miesięcy 13 miesięcy 13 miesięcy 13 miesięcy 

Wagi samochodowe do waŜenia pojazdów 
w ruchu  

25 miesięcy 25 miesięcy 25 miesięcy 25 miesięcy 

OdwaŜniki 
OdwaŜniki klasy dokładności F1 i F2 
(analityczne i techniczne) 

25 miesięcy 2 lata2) 25 miesięcy 25 miesięcy 

OdwaŜniki klasy dokładności M1 i M2 
(handlowe dokładniejsze i handlowe 
zwyczajne) 

3 lata1) 3 lata2) 3 lata1) 3 lata2) 

 
UWAGI!  
1) Okres waŜności legalizacji liczy się od pierwszego stycznia roku, w którym legalizacja została dokonana, 
2) Okres waŜności legalizacji liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji,  
      Okres waŜności legalizacji wyraŜony w miesiącach liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana. 

 
 
 



 
 
 

Wagi nieautomatyczne poddane ocenie zgodności  

Wprowadzone do obrotu na podstawie  
ustawy o systemie oceny zgodności: 

Obowiązek zgłoszenia do legalizacji 
ponownej: 

od dnia 01 maja 2004 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.  przed dniem 31 grudnia 2007 r. 1) 

od dnia 01 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. przed dniem 31 grudnia 2008 r. 1) 

od dnia 01 stycznia 2006 r. do dnia 06 stycznia 2007 r. przed dniem 31 grudnia 2009 r.  1) 

od dnia 07 stycznia 2007 r.   
liczony od pierwszego dnia grudnia roku, którego 

oznaczenie zostało naniesione na wadze2, 3) 
 
 
 

UWAGA!   
1) podstawa prawna: art. 11 ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności oraz zmianie niektórych innych ustaw 

(Dz. U. Nr 249, poz. 1834) 
2) podstawa prawna: art. 8k ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 249, poz. 1834) 
3) zgodnie z załącznikiem nr 35 „Przyrządy do pomiaru masy” do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 

2004 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 77, poz. 730) - okres waŜności  legalizacji ponownej dla 
wag nieautomatycznych wynosi 25 miesięcy  


