
                                                                            

                                                                          
LEGALIZACJA WAG 
 
Według nowych przepisów Unii Europejskiej wszystkie nowe wagi wyprodukowane po 
01.05.2004 roku aby mogły być używane do obrotu handlowego muszą posiadać certyfikat 
europejski CE i znak metrologiczny M. Wagi nie spełniające tego wymogu nie mogą 
uczestniczyć w bezpośrednim obrocie handlowym. Stosowanie wag bez legalizacji i 
certyfikatu do handlu jest przestępstwem i naraża użytkownika wagi na duże kary finansowe 
ze strony Urzędów Miar i innych jednostek administracji państwowej. Nowe wagi posiadają 
tzw. pierwotną legalizację producenta lub importera. Kupując nową wagę z tzw. pierwotną 
legalizacją zyskujemy dodatkowy okres ważności legalizacji gdyż legalizacja pierwotna 
producenta ma 3 lata ważności (lub więcej w zależności od typu wagi) podczas gdy 
legalizacja wtórna ma tylko 2 lata ważności (25 miesięcy) 
 
 
Oznaczenia legalizacyjne na nowej wadze elektronicznej posiadającej legalizację są 
umieszczone na tabliczce znamionowej lub w jej pobliżu.  
Oznaczenia dotyczą wszystkich nowych wag wyprodukowanych po 01.05.2004r. 
 
W nowych wagach ważność legalizacji jest zależna od roku produkcji wagi  
wagi wyprodukowane przed 01.05.2004 roku straciły wazność i trzeba je zalegalizować  
wagi wyprodukowane w okresie 01.05-31.12 2004 roku trzeba zalegalizować do 01 stycznia 
2008 roku 
wagi wyprodukowane w 2005r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2009r 
wagi wyprodukowane w 2006r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2010r 
wagi wyprodukowane w 2007r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2011r 
wagi wyprodukowane w 2008r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2012r 
wagi wyprodukowane w 2009r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2013r 
wagi wyprodukowane w 2010r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2014r 
wagi wyprodukowane w 2011r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2015r 
wagi wyprodukowane w 2012r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2016r 
wagi wyprodukowane w 2013r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2017r 
wagi wyprodukowane w 2014r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2018r 
wagi wyprodukowane w 2015r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2019r 
wagi wyprodukowane w 2016r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2020r 
wagi wyprodukowane w 2017r trzeba zalegalizować do 01 stycznia 2021r 
 


