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Wagi nieautomatyczne i automatyczne: 
 
 
 
 
 

Okres ważności legalizacji ponownej wag nieautomatycznych i automatycznych wynosi 25 miesięcy licząc od 
pierwszego dnia tego miesiąca, w którym legalizacja została dokonana (z wyjątkiem wag automatycznych 
wagonowych, których okres ważności legalizacji ponownej wynosi 13 miesięcy). 
 

Dowodem legalizacji ponownej wag nieautomatycznych i automatycznych jest cecha legalizacji albo cecha 
legalizacji i świadectwo legalizacji ponownej. 
 

Cecha legalizacji wag zalegalizowanych do 31.12.2017 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy 
organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, cechy rocznej określającej rok legalizacji oraz cechy 
miesięcznej określającej miesiąc legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL1, 17, XII jest ważny 
do 31.12.2019 r.). 
 

Cecha legalizacji wag zalegalizowanych od 01.01.2018 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd podległy 
organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, cechy rocznej określającej rok ważności legalizacji oraz cechy 
miesięcznej określającej miesiąc ważności legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL*, 20, I jest 
ważny do 31.01.2020 r.). 
 
 
Odważniki klasy dokładności M1 i M2: 
 

Okres ważności legalizacji ponownej odważników klasy dokładności M1 i M2 wynosi 3 lata licząc od dnia 
pierwszego stycznia roku następującego po roku, w którym legalizacja została dokonana. 
 
Dowodem legalizacji odważników klasy dokładności M1 i M2 jest cecha legalizacji. 
 

Cecha legalizacji odważników zalegalizowanych do 31.12.2017 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd 
podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, oraz cechy rocznej określającej rok legalizacji (np. 
dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL1, 17 jest ważny do 31.12.2020 r.). 
 

Cecha legalizacji odważników zalegalizowanych od 01.01.2018 r. składa się z: cechy identyfikującej urząd 
podległy organowi administracji miar, który dokonał legalizacji, oraz cechy rocznej określającej rok ważności 
legalizacji (np. dowód legalizacji w postaci cechy legalizacji 3PL*, 21 jest ważny do 31.12.2021 r.). 
 
Rodzaje dowodów prawnej kontroli metrologicznej wagi automatyczne i nieautomatyczne: 
 

Zgodnie z zapisami w tabeli 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 
dnia 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, dowodami prawnej 
kontroli metrologicznej dla wag automatycznych i nieautomatycznych są cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji. 
 
Posłużenie się w tych przypadkach przez prawodawcę alternatywą łączną - spójnikiem „lub”, oznacza, że dla ww. 
przyrządów pomiarowych, poświadczenie dokonania legalizacji może nastąpid poprzez nałożenie tylko cech 
legalizacji, wydanie tylko świadectwa legalizacji albo wydanie łącznie obu tych dowodów. 
 
Uwaga : 
 

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie opłat za czynności 
urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im urzędy (Dz. U. poz. 808), wysokośd opłaty za 
wydanie wnioskodawcy dodatkowo świadectwa legalizacji w przypadku, gdy dowodem legalizacji jest cecha 
legalizacji lub świadectwo legalizacji, a poświadczenie wykonania legalizacji nastąpiło przez umieszczenie na 
przyrządzie pomiarowym cechy legalizacji wynosi 55 zł. 
 



Mając na uwadze powyższe należy zauważyd, że pobranie opłaty za wydanie świadectwa legalizacji dotyczy 
sytuacji, gdy łącznie zaistniały 3 przesłanki: 
 

 dowodem legalizacji danego przyrządu pomiarowego jest cecha legalizacji lub świadectwo legalizacji (a 
więc mogą byd wydane oba dowody legalizacji albo tylko jeden z nich); 
 

 poświadczenie wykonania legalizacji zostało wykonane poprzez umieszczenie cechy legalizacji na 
przyrządzie pomiarowym; 

 

 wnioskodawca występuje dodatkowo o wydanie świadectwa legalizacji. 
 
W powyższym przypadku, za wydanie świadectwa legalizacji jest pobierana opłata w wysokości określonej w tym 
przepisie. 
 

Należy mied jednocześnie na uwadze, że organ administracji miar decyduje jakie dowody prawnej kontroli 
metrologicznej wyda, biorąc przy tym pod uwagę wymagania obowiązujących rozporządzeo dot. określonych 
przyrządów pomiarowych. Co istotne, wydanie tylko świadectwa legalizacji ponownej sprawia, że przyrząd 
pomiarowy (np. waga) nie prezentuje np. klientowi informacji, że jest obsługiwany za pomocą aktualnie 
zalegalizowanej wagi. 


