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Komunikat Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Szczecinie
z dnia 20 sierpnia 2021 r. dotyczący możliwości odroczenia
terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenia na
dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych

Szanowni Państwo,

uprzejmie Informuję, że w dniu 18 czerwca 2021 r. została ogłoszona ustawa z dnia
20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1093), zgodnie z którą w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. –
Prawo o miarach (Dz. U. z 2020 r. poz. 2166) art. 26c otrzymał brzmienie:

„Art. 26c. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii albo występowania niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby
zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, właściwy organ
administracji miar może, na wniosek podmiotu uprawnionego do złożenia wniosku o
dokonanie legalizacji ponownej, odroczyć termin dokonania legalizacji ponownej i
zezwolić na dalsze użytkowanie danego egzemplarza przyrządu pomiarowego, przez
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jeżeli okres ważności legalizacji ponownej przyrządu
pomiarowego, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 9, jest wyrażony w
miesiącach, albo przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli okres ważności
legalizacji ponownej przyrządu pomiarowego, określony w przepisach wydanych na
podstawie art. 9, jest wyrażony w latach, pod warunkiem że wnioskodawca dołączy do
wniosku oświadczenie, że od dnia dokonania ostatniej legalizacji albo
przeprowadzenia oceny zgodności nie wprowadzono zmian dotyczących konstrukcji,
wykonania i warunków właściwego stosowania przyrządu pomiarowego i że spełnia on
wymagania, w szczególności w zakresie charakterystyk metrologicznych, oraz że jego
dalsze użytkowanie, w ocenie wnioskodawcy, nie stwarza zagrożenia dla wymaganej
dokładności pomiarów, a także dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia i
środowiska.

2. Odroczenie i zezwolenie na dalsze użytkowanie, o których mowa w ust. 1, stosuje



się do przyrządów pomiarowych, których ważność legalizacji albo obowiązek
zgłoszenia do legalizacji ponownej po dokonaniu oceny zgodności upływa w roku, w
którym obowiązuje stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii albo występuje
niebezpieczeństwo szerzenia się zakażenia lub choroby zakaźnej, które może
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.

3. Wniosek o odroczenie i zezwolenie na dalsze użytkowanie, o których mowa w ust.
1, składa się w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu
epidemii albo występowania niebezpieczeństwa szerzenia się zakażenia lub choroby
zakaźnej, które może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego.

4. Wniosek oraz oświadczenie, o których mowa w ust. 1, mogą zostać złożone tylko do
jednego organu administracji miar pisemnie lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344). Organ administracji miar, do
którego wpłynęły wniosek oraz oświadczenie, może dokonywać wezwań do
uzupełnienia braków wniosku lub oświadczenia pisemnie, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, telefonicznie lub w inny sposób. Sposób wezwania należy
udokumentować, dołączając do akt sprawy notatkę służbową lub potwierdzenie
transmisji danych.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w
nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
złożenie fałszywego oświadczenia”. Niniejsza klauzula zastępuje pouczenie organu
administracji miar o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Jeżeli wnioskodawca nie jest osobą fizyczną, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1,
składają osoby uprawnione do reprezentacji wnioskodawcy.

6. Odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na dalsze
użytkowanie na warunkach określonych w ust. 1 następuje w drodze decyzji, wydanej
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, a za czynności wydania takiej decyzji nie
pobiera się opłaty. Odroczenie i zezwolenie na dalsze użytkowanie, o których mowa w
ust. 1, liczone są od pierwszego dnia upływu okresu ważności legalizacji przyrządu
albo terminu, w którym przyrząd powinien być zgłoszony do legalizacji ponownej po
dokonaniu oceny zgodności.”

 

Wzór wniosku o odroczenie terminu dokonania legalizacji ponownej i zezwolenie na
dalsze użytkowanie przyrządów pomiarowych:

(Wzór w PDF i edytowalny)

 

http://szczecin.gum.gov.pl/download/26/9244/OUMwniosekoodroczenieterminudokonanialegalizacjiponownej.pdf
http://szczecin.gum.gov.pl/download/26/9243/OUMwniosekoodroczenieterminudokonanialegalizacjiponownej.docx


Ponadto informuję, że w przypadku dodatkowych pytań szczegółowych informacji
mogą udzielić pracownicy Punktów Obsługi Interesanta. Wszystkie dane kontaktowe
znajdują na stronach: https://szczecin.gum.gov.pl oraz http://bip.szczecin.gum.gov.pl/
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