LEGALIZACJA PONOWNA ANALIZATORÓW SPALIN SAMOCHODOWYCH
OKRESY WAŻNOŚCI, TERMINY ZGŁOSZEŃ
Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (Dz. U. 2001 Nr 63 poz. 636 z późn. zmianami)
Art. 8k. ust. 2. ustawy
Przyrząd pomiarowy powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej:
przed upływem okresu ważności legalizacji pierwotnej, jednostkowej albo poprzedniej legalizacji ponownej,
określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4.
pkt 2) przed upływem, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 9 pkt 4, terminu od dokonania oceny
zgodności.
pkt 1)

Art. 8k. ust. 3. ustawy
Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, liczy się od pierwszego dnia grudnia roku, którego oznaczenie zostało
naniesione na przyrządzie podczas dokonywania oceny zgodności.
Przepisy wydane na podstawie art. 9 pkt 4 ustawy:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej
przyrządów pomiarowych (Dz. U. 2008 Nr 5, poz. 29)
§ 27 pkt 1. rozporządzenia:
Rodzaje dowodów legalizacji, okresy ważności legalizacji dla poszczególnych rodzajów przyrządów pomiarowych oraz
terminy zgłaszania przyrządów pomiarowych do legalizacji ponownej po ocenie zgodności określa załącznik nr 6 do
rozporządzenia.
§ 27 pkt 2. rozporządzenia:
Okres ważności legalizacji wyrażony w:
1) miesiącach – liczy się od pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana;
2) w latach – liczy się od dnia pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana.
Załącznik nr 6 do rozporządzenia:
pkt 1. załącznika:
Rodzaje dowodów legalizacji pierwotnej, legalizacji jednostkowej i legalizacji ponownej oraz okresy ważności tych
legalizacji określa tabela nr 1:
Tabela 1 (wyciąg)
Lp.
31

Przyrządy pomiarowe podlegające
legalizacji
Analizatory spalin samochodowych

Rodzaje
dowodów
legalizacji

Okresy ważności
legalizacji pierwotnej i
legalizacji jednostkowej

Okresy
ważności legalizacji
ponownej

świadectwo

6 miesięcy

6 miesięcy

pkt 2. załącznika:
Przyrządy pomiarowe wprowadzone do obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności powinny być zgłoszone
do legalizacji ponownej po raz pierwszy przed upływem terminów określonych w tabeli 2, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o systemie zgodności oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.
U. Nr 249, poz. 1834). [zastrzeżenie dotyczy wag]
Tabela 2 (wyciąg)

Lp.

9

Przyrządy pomiarowe wprowadzone
do obrotu lub użytkowania w wyniku
dokonania oceny zgodności i
podlegające w użytkowaniu
legalizacji ponownej

Rodzaj
dowodu
legalizacji
ponownej

Termin zgłoszenia
przyrządu pomiarowego po
raz pierwszy do legalizacji
ponownej po dokonaniu
oceny zgodności

Okresy
ważności
legalizacji
ponownej

Analizatory spalin samochodowych

świadectwo

1 rok

6 miesięcy

Termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada
początkowemu dniowi terminu, a gdy takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. (…).
Art. 112 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93).

