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Akty prawne
Autor : Karolina Chrzan-Skóra

Podstawy prawne działalności

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2063)

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach (Dz. U. z 2023 r. poz. 324)

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 27 czerwca 2018 r. w
sprawie określenia obszaru działania i siedzib okręgowych urzędów miar (Dz. U. z
2018 r. poz. 1275)

Zarządzenie Nr 5 Prezesa Głównego Urzędu Miar z dnia 28 września 2018 r. w sprawie
nadania statutu i regulaminu organizacyjnego Okręgowemu Urzędowi Miar w
Bydgoszczy (Dz. Urz. GUM Nr 23, z 2021 Dz. Urz. GUM poz. 17)

 

Legalizacja

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. w
sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 759 z późn. z m.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie
rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej
oraz zakresu tej kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 885)

 

Opłaty za legalizację

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie opłat za
czynności urzędowe wykonywane przez organy administracji miar i podległe im
urzędy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1679).
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https://www.gum.gov.pl/download/2/5166/zarzadz5-regulaminorganOUMBydgoszcz.pdf
https://www.gum.gov.pl/download/2/9059/poz17.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000759/O/D20190759.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190000759/O/D20190759.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000885/O/D20170885.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1679/D2019000167901.pdf


Jednostka Notyfikowana Nr 1442

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  (Dz.
U. z 2022 r. poz. 5 z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016roku w sprawie wymagań dla
wag nieautomatycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 802)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla
przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 815)

 

Towary paczkowane

Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (tekst jednolity Dz. U. z 2022
r. poz. 2255 z późn. zm.)

 

Więcej na http://bip.gum.gov.pl/
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