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Okr ęgowy Urząd Miar  
w Poznaniu 

Adres: ul . Krakowska 19 
Kod Pocztowy: 61-893 
Miejscowość : Poznań 

 
……………………………………………. 

(nazwa jednostki) 

Adres:* 
Kod Pocztowy:* 
Miejscowość :* 
* (podać  nazwę  Wydz ia łu  Zamie jscowego  do  k tó rego  jes t  k ie rowany  
wn iosek ,  jeże l i  ma  to  zas tosowan ie ) 

WNIOSEK O DOKONANIE LEGALIZACJI PIERWOTNEJ 
PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH 

I. WNIOSEK  O  DOKONANIE  LEGALIZACJI 

DANE WNIOSKODAWCY: 

IMIĘ I NAZWISKO/ 
NAZWA  

ADRES  

KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ  

NIP/PESEL  TELEFON/FAX/
E-MAIL  

 

INFORMACJE DODATKOWE:  
1. MIEJSCE WYKONANIA CZYNNOŚCI LEGALIZACYJNYCH (jeżeli jest inne niż siedziba urzędu proszę zaznaczyć 
właściwe) 

 w punkcie legalizacyjnym  
(adres jeżeli inny niż w Danych  
Wnioskodawcy…………………………… 

 w miejscu zainstalowania (adres) 
 

…………………………………………………………… 

   w miejscu wskazanym w części II w poz. 9.  
 
 

2. DODATKOWE ŚWIADECTWO LEGALIZACJI (W częśc i  I I  na leży  do l i czyć  op ła tę  w  wysokośc i  55 ,00  z ł  za  wydan ie 
doda tkowego  świadec twa  lega l i zac j i  t y l ko d la  p rzy rządów pomia rowych  w p rzypadku  k tó rych dowodem lega l i zac j i  j es t  cecha lub 
świadec two  legal i zac j i  np  .gęs tośc iomierze  zbożowe,  manomet ry  do  opon ,  odważn ik i  F1  i  F 2 . ) 

 TAK  NIE 
3. INNE INFORMACJE DODATKOWE: 
Informacje dotyczące przekazania świadectw legalizacji (wypełnić odpowiednio jeżeli ma zastosowanie):  
Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na przekazanie świadectwa/ świadectw legalizacji użytkownikowi przyrządu 
/przyrządów ……………………………………………………………………………………..……...(podać nazwę i adres użytkownika). 

WYKAZ ZAŁ ĄCZNIKÓW: 
1)  dokumentacja techniczno-konstrukcyjna*; 
2)  upoważnienie dla przedstawiciela do działania w imieniu producenta w sprawach związanych z legalizacją*. 
INFORMACJE DLA WNIOSKODAWCY: 
II część wniosku stanowi FORMULARZ USTALENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA LEGALIZACJĘ, w którym wnioskodawca samodzielnie 
ustala wysokość opłaty za legalizację.  
Opłatę ustala się na podstawie rozporządzenia 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). Opłata może ulec zwiększeniu 
o dodatkowe koszty, o których mowa w § 11 ww. rozporządzenia. O wysokości zwiększenia opłaty wnioskodawca zostanie 
poinformowany odrębnym pismem. 

DATA, MIEJSCE:  
DATA I PODPIS 
PRZYJMUJĄCEGO WNIOSEK:  

PODPIS 
WNIOSKODAWCY: 

 
NR WG REJESTRU WNIOSKÓW:  
(wypełnia przyjmujący wniosek)  
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II. FORMULARZ USTALENIA WYSOKO ŚCI OPŁATY ZA LEGALIZACJ Ę 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Lp. 
 

Rodzaj i nazwa 
przyrządu 
pomiarowego1), nazwa 
lub znak producenta 
przyrządu pomiarowego,  
wersja i suma kontrolna 
oprogramowania (jeżeli 
dotyczy) 

Numer 
fabryczny lub 
zakres 
numerów 

Zakres 
pomiarowy 

Nadany znak 
zatwierdzenia typu/numer 
decyzji zatwierdzenia typu 
albo decyzji o uznaniu za 
równoważne zatwierdzeniu 
typu (jeżeli dotyczy) 

Liczba 
(szt.) 

Numer 
kolejny  
w grupie 
przyrzą-
dów2) 

Kwota 
wg 
rozporzą
dzenia2 

Kwota ogółem 
(iloczyn poz. 6 i 7) 

Miejsce użytkowania (jeżeli 
dotyczy) 

1. 
         

2. 
         

3. 
         

4. 
         

….. 
         

RAZEM do zapłaty   

 
                                                                                                                                                   DATA I    PODPIS WNIOSKODAWCY …………………………………………… 

Opłatę należy uiścić gotówką w kasie urzędu lub przelewem na rachunek:  
Okręgowego Urzędu Miar w Poznaniu numer konta 79101014690029162231000000 NBP o/o Poznań  w terminie 7 dni od złożenia wniosku. 
Zgodnie z art. 24a ust. 3a ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2068) nieuiszczenie opłaty w terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. Do opłat stosuje się odpowiednio przepisy 
Działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.). 
1) Zgodnie z rozporządzeniem 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). 
2) 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) 
* niepotrzebne skreślić 
NR WG REJESTRU WNIOSKÓW: 
(wypełnia przyjmujący wniosek) 
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III. KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZ ĄCA PRZETWARZANIA  
DANYCH OSOBOWYCH 

 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. Urząd informuje, iż: 
 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar  
w Poznaniu z siedzibą 61-893 Poznań, ul. Krakowska 19; 
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Okręgowym Urzędzie Miar w Poznaniu 
możliwy jest pod adresem email iod.oum.poznan@poczta.gum.gov.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o legalizację  
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r.; 
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu 
określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres określony w regulacjach dotyczących 
archiwizacji; 
5) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych; 
6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych; 
7) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wymaganym 
rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 22 marca 2019 r. 
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych, w pozostałych 
przypadkach dobrowolne. W przypadku niepodania danych określonych wymogiem 
ustawowym nie będzie możliwe wykonanie legalizacji; 
8) Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 
(profilowaniu); 
9) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora 
oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów 
prawa; 
10) administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych odbiorcy w państwie trzecim 
lub organizacji międzynarodowej. 

 


