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Zbiorniki pomiarowe do cieczy (z wyłączeniem zbiorników pomiarowych do cieczy posadowionych na stałe na stacjach paliw płynnych, które stosowane są 
wyłącznie w celu magazynowania cieczy) 
 
Nazwa 
produktu 
(nazwa 
produktu 
określona w 
tytule 
rozporządzenia
/ustawy) 

Tytuł aktu prawnego 
oraz publikatory  
(Dz.U., poz.) 

Link do aktu 
prawnego w 
języku polskim 

Zakres aktu 
prawnego 

Główne wymagania 
dla produktu 
określone w akcie 
prawnym 

Informacja 
czy zgodnie z 
polskimi 
przepisami 
produkt 
podlega 
procedurze 
uprzedniego 
zezwolenia 

Dane kontaktowe 
do organu 
przeprowadzające
go ocenę produktu 

Dane kontaktowe 
do organu 
nadzoru rynku 

Zbiorniki 
pomiarowe do 
cieczy (z 
wyłączeniem 
zbiorników 
pomiarowych 
do cieczy 
posadowionych 
na stałe na 
stacjach paliw 
płynnych, które 
stosowane są 
wyłącznie w 
celu 
magazynowa-
nia cieczy) 

Rozporządzenie 
Ministra Gospodarki z 
dnia 22 stycznia 2008 
r. w sprawie 
wymagań, którym 
powinny odpowiadać 
zbiorniki pomiarowe, 
oraz szczegółowego 
zakresu badań i 
sprawdzeń 
wykonywanych 
podczas prawnej 
kontroli 
metrologicznej tych 
przyrządów 
pomiarowych (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 1094, 
oraz z 2020 r. poz. 
168) 

https://www.dzi
ennikustaw.gov.
pl/D201400010
9401.pdf 
 
https://dziennik
ustaw.gov.pl/D
U/2020/168  
 

Wymagania w 
zakresie 
prawnej kontroli 
metrologicznej 
(zatwierdzenia 
typu i legalizacji) 

1) wymagania w 
zakresie 
konstrukcji, 
wykonania, 
materiałów oraz 
charakterystyk 
metrologicznych 

2) wymagania w 
zakresie warunków 
właściwego 
stosowania 

3) szczegółowy zakres 
badań i sprawdzeń 
wykonywanych 
podczas prawnej 
kontroli 
metrologicznej 
przyrządów 

4) sposoby i metody 
przeprowadzania 
badań i sprawdzeń, 

tak Główny Urząd 
Miar 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
Tel.: +48 22 581 93 
99 
e-mail: 
gum@gum.gov.pl  
www.gum.gov.pl  
 
Biuro Certyfikacji 
 
Tel.: +48 22 581 93 
93 
e-mail: 
certification@gum.
gov.pl 

Główny Urząd 
Miar 
ul. Elektoralna 2 
00-139 Warszawa 
Tel.: +48 22 581 93 
99 
e-mail: 
gum@gum.gov.pl  
www.gum.gov.pl  
 
Biuro Nadzoru i 
Kontroli  
Tel.: =48 22 581 92 
68 
e-mail: 
bnik@gum.gov.pl 
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5) zakres informacji 
jakie powinna 
zawierać instrukcja 
obsługi 
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