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Zgodnie z art. 29a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1069), który stosuje się do dnia 31 grudnia 2013 r., podczas legalizacji ponownej
wag nieautomatycznych zalegalizowanych na podstawie przepisów obowiązujących
przed wejściem w życie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach i jej
przepisów wykonawczych, sprawdzenie przyrządu pomiarowego przeprowadzane
może być pod względem zgodności z wymaganiami określonymi w przepisach, na
podstawie których przyrząd ten został zalegalizowany, czyli wymaganiami
określonymi w przepisach obowiązujących przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia
11 maja 2001 r. - Prawo o miarach.

Po dniu 1 stycznia 2014 r. wagi nieautomatyczne podlegające prawnej kontroli
metrologicznej będą legalizowane po sprawdzeniu spełniania przez te przyrządy,
wymagań określonych w przepisach obowiązujących w dniu ich legalizacji. Obecnie
obowiązujące wymagania określone są w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia z
dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wagi
nieautomatyczne, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 26, poz.
152).

Upływ terminu 31 grudnia 2013 r. nie ogranicza możliwości zgłaszania do legalizacji
ponownej wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i użytkowania przed
dniem 31 grudnia 2003 r. Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. -
Prawo o miarach, użytkownik wagi nieautomatycznej podlegającej prawnej kontroli
metrologicznej ma obowiązek zgłoszenia tego przyrządu do legalizacji ponownej w
sytuacjach określonych w art. 8k ust. 2 ustawy (obowiązek ten zastępczo może być
wykonany przez wykonawcę naprawy lub instalacji przyrządu pomiarowego, zgodnie z
art. 8k ust. 1 ustawy). Warunkiem użytkowania wagi nieautomatycznej podlegającej
prawnej kontroli metrologicznej jest posiadanie wymaganego dowodu prawnej
kontroli metrologicznej.

Termin końcowy dopuszczalności zgłaszania do legalizacji ponownej wag



nieautomatycznych, w tym wag nieautomatycznych wprowadzonych do obrotu i
użytkowania przed dniem 31 grudnia 2003 r., nie jest prawnie określony.


