
Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 11 maja 2001 r.
— Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z póên. zm.3)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) wymagania w zakresie wykonania oraz charaktery-
styk metrologicznych przyrzàdów do pomiaru d∏u-
goÊci, s∏u˝àcych do wyznaczania d∏ugoÊci materia-
∏ów w∏ókienniczych, drutu, kabla, materia∏ów taÊ-
mowych, opatrunkowych i papierowych, zwanych
dalej „przyrzàdami”, wprowadzonych do obrotu
lub u˝ytkowania w wyniku dokonania oceny zgod-
noÊci;

2) szczegó∏owy zakres oraz sposoby i metody wyko-
nywania sprawdzeƒ podczas legalizacji pierwotnej
i legalizacji ponownej przyrzàdów;

3) zakres informacji, jakie powinna zawieraç instruk-
cja obs∏ugi przyrzàdów.

§ 2. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do przy-
rzàdów wprowadzonych do obrotu lub u˝ytkowania:

1) na podstawie decyzji zatwierdzenia typu, wyda-
nych do dnia 7 stycznia 2007 r.;

2) w wyniku dokonania oceny zgodnoÊci.

§ 3. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) przyrzàdzie uk∏adajàcym — nale˝y przez to rozu-
mieç przyrzàd do pomiaru nieciàg∏ego, którego
wskazania sà wielokrotnoÊcià okreÊlonej d∏ugoÊci;

2) znamionowych warunkach u˝ytkowania — nale˝y
przez to rozumieç warunki u˝ytkowania przyrzàdu,
w których charakterystyki metrologiczne przyrzà-
du sà zawarte w okreÊlonych granicach, a b∏´dy
wskazaƒ przyrzàdu nie przekraczajà b∏´dów gra-
nicznych dopuszczalnych.

§ 4. 1. Na przyrzàdzie, o którym mowa w § 2 pkt 2,
powinny byç umieszczone w sposób trwa∏y i czytelny:

1) nazwa lub znak producenta;

2) oznakowanie zgodnoÊci, o którym mowa w przepi-
sach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087,
z póên. zm.4)), dodatkowe oznakowanie metrolo-
giczne oraz numer jednostki notyfikowanej, o któ-
rej mowa w art. 22 wy˝ej wymienionej ustawy;

3) numer fabryczny;

4) rok produkcji;

5) numer certyfikatu badania typu WE albo certyfika-
tu badania projektu WE, o których mowa w przepi-
sach ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie
oceny zgodnoÊci;

6) nazwa lub znak handlowy przyrzàdu;

7) klasa dok∏adnoÊci;

8) zakres pomiarowy;

9) maksymalna pr´dkoÊç mierzonego materia∏u.

2. Na przyrzàdzie mogà byç umieszczone inne
oznaczenia pod warunkiem, ˝e nie pogarszajà widocz-
noÊci i czytelnoÊci oznakowania zgodnoÊci oraz dodat-
kowego oznakowania metrologicznego.

§ 5. B∏´dy graniczne dopuszczalne podczas legali-
zacji ponownej przyrzàdu, o którym mowa w § 2 pkt 2,
wynoszà:

1) ± 0,25 %, nie mniej ni˝ 0,005 Lm — dla klasy do-
k∏adnoÊci I,

2) ± 0,5 %, nie mniej ni˝ 0,01 Lm — dla klasy dok∏ad-
noÊci II,
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 21 grudnia 2007 r.

w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç przyrzàdy do pomiaru d∏ugoÊci,
oraz szczegó∏owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej

tych przyrzàdów pomiarowych2)

———————
1) Minister Gospodarki kieruje dzia∏em administracji rzàdo-

wej — gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdze-
nia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra
Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Niniejsze rozporzàdzenie zosta∏o notyfikowane Komisji
Europejskiej w dniu 5 wrzeÊnia 2007 r., pod numerem
2007/0489/PL, zgodnie z § 4 rozporzàdzenia Rady Mini-
strów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funk-
cjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597), które wdra˝a dyrektyw´ 98/34/WE z dnia
22 czerwca 1998 r. ustanawiajàcà procedur´ udzielania
informacji w zakresie norm i przepisów technicznych
(Dz. Urz. WE L 204 z 21.07.1998, z póên. zm.; Dz. Urz. UE
Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 20, str. 337).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 192, poz. 1381.



3) ± 1 %, nie mniej ni˝ 0,02 Lm — dla klasy dok∏adno-
Êci III

— gdzie Lm jest najmniejszà, dajàcà si´ zmierzyç za
pomocà przyrzàdów, d∏ugoÊcià okreÊlonà przez pro-
ducenta.

§ 6. 1. Podczas legalizacji pierwotnej przyrzàdu,
o którym mowa w § 2 pkt 1, wykonuje si´ sprawdzenie:

1) zgodnoÊci z zatwierdzonym typem;

2) istnienia wymaganych oznaczeƒ na tabliczce zna-
mionowej;

3) poprawnoÊci dzia∏ania przyrzàdu;

4) b∏´dów wskazaƒ przyrzàdu w znamionowych wa-
runkach u˝ytkowania.

2. Podczas legalizacji ponownej przyrzàdu, o któ-
rym mowa w § 2 pkt 1, wykonuje si´ sprawdzenia,
o których mowa w ust. 1 pkt 2—4.

3. Podczas legalizacji ponownej przyrzàdu, o któ-
rym mowa w § 2 pkt 2, wykonuje si´ sprawdzenie
zgodnoÊci z certyfikatem badania typu WE albo z cer-
tyfikatem badania projektu WE oraz sprawdzenia,
o których mowa w ust. 1 pkt 2—4.

§ 7. Podczas sprawdzenia poprawnoÊci dzia∏ania
przyrzàdu nale˝y skontrolowaç, czy:

1) licznik umo˝liwia ∏atwy i jednoznaczny odczyt
wielkoÊci mierzonej;

2) mierzony materia∏ przesuwa si´ bez poÊlizgu, rów-
nomiernie i p∏ynnie, bez rozciàgni´cia i zniekszta∏-
cenia;

3) oznakowanie na ca∏ym odcinku kabla jest wyraêne
i czytelne;

4) wyst´puje symbol legalnej jednostki miary d∏ugo-
Êci przy wartoÊciach d∏ugoÊci oznakowanego ka-
bla;

5) na przyrzàdzie znajdujà si´ oznaczenia i wskazy
poczàtku i koƒca mierzonej d∏ugoÊci.

§ 8. 1. B∏´dy wskazaƒ przyrzàdu wyznacza si´
w znamionowych warunkach u˝ytkowania, przy u˝y-
ciu trzech rodzajów materia∏ów ró˝niàcych si´ mi´dzy
sobà gruboÊcià, rozciàgliwoÊcià i w∏aÊciwoÊciami po-
wierzchni.

2. B∏´dy wskazaƒ przyrzàdu, o którym mowa
w ust. 1, nale˝y wyznaczyç dla dwóch odcinków mate-
ria∏u, przy czym d∏ugoÊç jednego z nich powinna wy-
nosiç co najmniej 20 m.

3. B∏´dy wskazaƒ przyrzàdu wyznacza si´ w nast´-
pujàcy sposób:

1) nale˝y wykonaç pomiary d∏ugoÊci odcinka mierzo-
nego materia∏u za pomocà sprawdzanego przyrzà-
du;

2) nast´pnie nale˝y wykonaç pomiar d∏ugoÊci tego
samego odcinka materia∏u za pomocà przymiaru
kontrolnego na pod∏o˝u umo˝liwiajàcym prawi-
d∏owe przeprowadzenie pomiaru;

3) b∏´dy wskazaƒ przyrzàdu wyznacza si´ jako ró˝ni-
c´ pomi´dzy wartoÊciami Êrednich arytmetycz-
nych dla wykonanych pomiarów, o których mowa
w pkt 1 i 2.

§ 9. B∏´dy wskazaƒ przyrzàdu i znakowania d∏ugo-
Êci kabla nale˝y wyznaczyç dla co najmniej 20 jedno-
metrowych odcinków kabla w nast´pujàcy sposób:

1) nale˝y wykonaç pomiar i znakowanie d∏ugoÊci ka-
bla co 10 m za pomocà sprawdzanego przyrzàdu;

2) nast´pnie, za pomocà przymiaru kontrolnego, na-
le˝y zmierzyç:

a) d∏ugoÊç 10 kolejnych odcinków jednometro-
wych,

b) ca∏kowità d∏ugoÊç oznakowanego kabla;

3) nale˝y wyznaczyç b∏´dy wskazaƒ dla kolejnych od-
cinków jednometrowych — mi´dzy dwoma sà-
siednimi znakami — oraz b∏àd wskazania dla ca∏-
kowitej d∏ugoÊci 10 m oznakowanego odcinka.

§ 10. B∏´dy wskazaƒ przyrzàdu uk∏adajàcego do
pomiaru d∏ugoÊci materia∏ów w∏ókienniczych nale˝y
wyznaczyç w nast´pujàcy sposób:

1) nale˝y u∏o˝yç przynajmniej 20 warstw materia∏u
w∏ókienniczego za pomocà przyrzàdu;

2) nast´pnie, za pomocà przymiaru kontrolnego, na-
le˝y zmierzyç:

a) d∏ugoÊç ka˝dej warstwy materia∏u w∏ókienni-
czego,

b) ca∏kowità d∏ugoÊç z∏o˝onego materia∏u w∏ó-
kienniczego;

3) b∏àd bezwzgl´dny wskazaƒ przyrzàdu nale˝y wy-
znaczyç dla 10 kolejnych warstw materia∏u w∏ó-
kienniczego;

4) b∏àd wzgl´dny wskazaƒ przyrzàdu nale˝y wyzna-
czyç dla 2 odcinków o d∏ugoÊciach 10 m i 20 m.

§ 11. Pomiary, o których mowa w § 8—10, nale˝y
wykonaç co najmniej dwa razy.

§ 12. Do przyrzàdu powinna byç do∏àczona instruk-
cja obs∏ugi, która powinna zawieraç informacje doty-
czàce w szczególnoÊci:

1) ograniczeƒ dla przyrzàdu ze wzgl´du na pr´dkoÊç
przesuwu mierzonego materia∏u;

2) gruboÊci przyrzàdu;

3) w∏aÊciwoÊci powierzchni przyrzàdu;

4) sposobu pomiaru mierzonego materia∏u;
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5) wartoÊci wspó∏czynnika K okreÊlajàcego rozciàgli-
woÊç produktu i si∏´ obcià˝enia na jednostk´ po-
wierzchni mierzonego materia∏u — dla przyrzàdów
przeznaczonych do pomiaru d∏ugoÊci materia∏ów
w∏ókienniczych.

§ 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodar-
ki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 23 grudnia 2003 r.
w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powin-

ny odpowiadaç przyrzàdy do pomiaru d∏ugoÊci tkanin,
drutu, kabla, materia∏ów taÊmowych, opatrunkowych
i papierowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 7, poz. 60).

§ 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Gospodarki: W. Pawlak
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