Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
ul. Narutowicza 75
90-132 Łódź
Protokół kontroli nr 55/18

Kontrolujący:
l.

Anna Pabian, 1342NII, 16.05.2018 r. - przewodniczący zespołu,
(imię i nazwisko, nr legitymacji. dala wydania upoważnienia do kontroli)

2.

Daria Michalska, 1367NIl, 16.05.2018 r.
(imię i nazwisko. nr legitymacji. dala ••••.
ydania upoważnienia do kontroli)

---------------------------------------------------------(imię i nazwisko. nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)

Upoważnieni przez: Dyrektora Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi
(nazwa organu administracji miar)

przeprowadzili w dniu/dniaeA') 16 maja 2018 r. kontrolę w: Gmina Wilczyce, 27-612 Wilczyce 174.
(dane identyfikujące kontrolowanego - imię i nazwisko lub nazwa, siedziba lub adres)

Zakres kontroli: - przestrzeganie obowiązku
stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania
przyrządów pomiarowych,
wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości
fizycznych;
- sprawdzenie spełniania wymagań przez przyrządy pomiarowe podlegające prawnej kontroli
metrologicznej, wprowadzone do obrotu lub użytkowania, stosowane albo przechowywane
w stanie gotowości do użycia, w dziedzinach, o których mowa wart. 8 ust. I ustawy z dnia II
maja 200 I r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r., poz. 376 z późno zm.);
- sprawdzenie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub
użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej
kontroli metrologicznej ważnych dowodów tej kontroli;
- przestrzeganie spelniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych
podlegających prawnej kontroli metrologicznej.
Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Robert Paluch - Wójt (dowód osobisty
Wójta Gminy Wilczyce).

wydany przez

(imiona i nazwiska oraz stanowiska slulbowe lub nr dokumentów tożsamości)

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 9'°. Dokonano odpowiedniego wpisu do książki kontroli przedsiębiorstwa pod
nr 13 zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
Opis ustaleń kontroli:
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano kontrolowanego z zawartymi w treści
(opis uSlalonego podczas kontroli stanu faktycznego. w tym stwierdzonych nieprawidłowości)

upoważnienia do kontroli pouczeniem o jego prawach i obowiązkach oraz o zakresie przeprowadzanej
kontroli zgodnie z art. 21, ust. 4 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 376 z późno zm).
Kontrolą objęto wodomierze stosowane przez kontrolowanego w dziedzinach wymienionych wart. 8 ust. I
ustawy z dnia 11 maja 200 I r. - Prawo o miarach.
Kontrolowany oświadczył, że na dzień kontroli ogółem kontrolowanemu podlega 1170 sztuk wodomierzy
stosowanych na obszarze działania Gminy Wilczyce. W wyniku kontroli stwierdzono, że kontrolowany
prowadzi ewidencję wodomierzy w formie elektronicznej wykorzystując do tego celu program Komadres
wersja 02.63.010 firmy Etob-Res Sp. z 0.0. Rzeszów (nie wprowadzana jest data legalizacji wodomierzy). Na
dzień kontroli kontrolowany nie potrafi określić dokładnej ilości wodomierzy, które posiadają ważne dowody
prawnej kontroli metrologicznej.
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Kontrolą objęto wodomierze zamontowane u odbiorców. Przyjęto losowe kryterium doboru ww. przyrządów
pomiarowych poddanych kontroli.
W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia poprawności stosowania wodomierzy użytkowanych przez
kontrolowanego, pod kątem posiadania aktualnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej, posiadania
widocznych nieuszkodzonych cech zabezpieczających, stosowania legalnych jednostek miar oraz warunków
właściwego stosowania.
Kontrolę przeprowadzono pod względem formalnym w miejscowościach: Wilczyce, Daromin, Tułkowice,
Przezwody, Dobrocice, Bugaj (wykaz skontrolowanych wodomierzy w załączeniu do niniejszego protokołu
kontroli). Ogółem kontroli poddano 9 sztuki wodomierzy. W wyniku kontroli stwierdzono stosowanie 9 szt.
wodomierzy o numerach fabrycznych: 05506455, AB0041 07-1 O, 02.101790, 02.102159, AB004177.14,
AB004063-1O, 6-437-313, AB004384-10, 99012953 nie posiadających ważnych dowodów prawnej kontroli
metrologicznej.
W czasie czynności kontrolnych stwierdzono również użytkowanie przez kontrolowanego 12 szt. wodomierzy
o nr fabr.: 14270369, który posiada cechy oceny zgodności CE M 14 1383; o nr fabr.: 15164579, który
posiadają cechy oceny zgodności CE M 15 1383; o nr fabr.: 17159220, 1708069, 1705448, 17054553,
17054528, 170088223, 17110656, 17054598,7047387,18024811
które posiadają cechy oceny zgodności
CE M 171383. Wyżej wymienione wodomierze nie zostały poddane kontroli.
Poinformowano kontrolowanego, że nie należy stosować przyrządów pomiarowych bez ważnych dowodów
prawnej kontroli metrologicznej. Obowiązkiem kontrolowanego jest stosowanie przyrządów pomiarowych
posiadających ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej. Obowiązek legalizacji wynika z art. 8 ust. l
ustawy z dnia II maja 200 l [,. Prawo o miarach.
Wyżej \vymienione wodomierze nie zostały poddane kontroli.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami poinformowano kontrolowanego, że nie należy stosować
przyrządów pomiarowych
bez ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej.
Obowiązkiem
kontrolowanego jest stosowanie przyrządów pomiarowych posiadających ważne dowody prawnej kontroli
metrologicznej. Obowiązek legalizacji wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia II maja 2001 r.. Prawo o miarach.
Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty: ..•...•...•..•.......•.......•..•.......••..•...•..•...•.....•....
Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje): w wyniku kontroli stwierdzono stosowanie 9 szt. wodomierzy,
które nie posiadały ważnych dowodów prawnej kontroli metrologicznej. W związku z POwyższym na
podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia II maja 2001r. - Prawo o miarach, tj. kto wbrew przepisom
ustawy wprowadza do obrotu lub użytkowania, stosuje bądź przechowuje w stanie gotowości do użycia
przyrządy pomiarowe, podlegające prawnej kontroli metrologicznej, bez wymaganych dowodów tej kontroli
podlega karze grzywny, zastosowano w stosunku do p. Roberta Palucha - Wójta, mandat kamy seria.
numer
w wysokości 300,00 zł (słownie złotych: trzysta 00/1 00).
Załączniki do protokołu kontroli:
l. Wykaz wodomierzy poddanych kontroli w dniu 16.05.2018 r.
Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w Wilczycach w dniu 16.05.2018 r.
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