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podlegajà nast´pujàce rodzaje przyrzàdów pomiarowych:

c) pipety laboratoryjne jednomiarowe klasy A,
d) pipety laboratoryjne wielomiarowe klasy A,

1) odwa˝niki klasy dok∏adnoÊci E1, E2, F1, F2, M1 i M2;

e) biurety zwyk∏e klasy A;

2) g´stoÊciomierze zbo˝owe 1L, 1/4L.

3) beczki metalowe oraz z tworzyw sztucznych;

§ 6. Prawnej kontroli metrologicznej obejmujàcej
wy∏àcznie legalizacj´ pierwotnà podlegajà areometry
szklane — densymetry do cieczy innych ni˝ alkohol.

4) materialne miary d∏ugoÊci:
a) przymiary b∏awatne,
b) przymiary sk∏adane;
5) areometry szklane — alkoholomierze i densymetry
do alkoholu.
§ 4. Prawnej kontroli metrologicznej obejmujàcej
wy∏àcznie zatwierdzenie typu podlegajà nast´pujàce
rodzaje przyrzàdów pomiarowych:
1) kalibratory akustyczne;
2) przeliczniki do liczników do cieczy innych ni˝ woda;
3) urzàdzenia wtórne liczników do cieczy innych ni˝
woda;
4) wykresówki do urzàdzeƒ rejestrujàcych stosowanych w transporcie drogowym — tachografów samochodowych;
5) g´stoÊciomierze zbo˝owe 20L wzorcowe.

§ 7. Wagi nieautomatyczne wprowadzone do obrotu na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach podlegajà w u˝ytkowaniu legalizacji ponownej.
§ 8. W przypadku wykonania jednostkowego przyrzàdów pomiarowych, o których mowa w § 1, skonstruowanych dla okreÊlonego, szczególnego zastosowania, mogà one podlegaç legalizacji jednostkowej
i legalizacji ponownej.
§ 9. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 20 lutego 2003 r.
w sprawie przyrzàdów pomiarowych podlegajàcych
prawnej kontroli metrologicznej oraz rodzajów przyrzàdów pomiarowych, które sà legalizowane bez zatwierdzenia typu (Dz. U. Nr 41, poz. 351 oraz z 2004 r.
Nr 82, poz. 754).
§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

§ 5. Prawnej kontroli metrologicznej obejmujàcej legalizacj´ pierwotnà i legalizacj´ ponownà

Minister Gospodarki i Pracy: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1)
z dnia 4 kwietnia 2005 r.
zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu
Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122,
poz. 1321, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2004 r. Nr 96,
poz. 959) zarzàdza si´, co nast´puje:

nadania statutu Transportowemu Dozorowi Technicznemu (Dz. U. Nr 16, poz. 184 oraz z 2003 r. Nr 178,
poz. 1746) w za∏àczniku w § 5 dodaje si´ pkt 3
w brzmieniu:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1 marca 2001 r. w sprawie

„3) Laboratorium TDT z siedzibà w Krakowie.”.

———————
1)

Minister Infrastruktury kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).

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

Minister Infrastruktury: K. Opawski

