Obwodowy Urz^d Miar
w Kielcach
ul. Sw. Leonarda 14, 25-311 Kielce
(adres)

Protokol kontroli nr 117/12
Kontroluj^cy:
1. Piotr Dziublewski - 1272A^II, 16.11.2012 r. przewodniczqcy zespolu,
(imi? i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upowaznienia do kontroli)

2.

Anna Pabian- 1 3 4 2 m i , 16.11.2012 r.
(imi? i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upowainienia do kontroli)

3.
(imi? i nazwisko, nr legitymacji, data wydania upowa±nienia do kontroli)

Upowaznieni przez: Naczelnika Obwodowego Urz?du Miar w Kielcach
(nazwa organu administracji miar)

j ^ p r o w a d z i l i w dniu/dftiaeh*' 15 listopada 2012 r. kontrol? w: Gmina Pacanow, ul. Rynek 15,
26-133 Pacanow
(dane identyfikuj^ce kontrolowanego - imi? i nazwisko lub nazwa, siedziba lub adres)

Zakres kontroli: - przestrzeganie obowi^ku stosowania legalnych jednostek miar podczas uzytkowania
przyrz^dow pomiarowych, wykonywania pomiarow i wyrazania wartosci wielkosci
fizycznych;
- sprawdzenie posiadania przez uzytkownikow przyrz^dow pomiarowych podlegaj^cych
prawnej kontroli metrologicznej waznych dowodow tej kontroli;
- przestrzeganie spetniania warunkow wtasciwego stosowania przyrz^dow pomiarowych
podlegaj^cych prawnej kontroli metrologicznej.

l ^ t r o l ? przeprowadzono w obecnosci: Pana Wiesiaw Skopa- Wojta Gminy Pacanow.
(imiona i nazwiska oraz stanowiska stuibowe lub nr dokumentow toteamosci)

Kontrol^ rozpocz^to o godzinie 11^*'.
Dokonano odpowiedniego wpisu do k s i ^ k i kontroli przedsi?biorstwa pod nr 8 zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy
z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z pozn
zm.).

Inicz^ego zespolu)
(podpis kontrolowanego)
(podpis kontrolujgcego)

3
(podpis kontroluj^cego)

/
(ciqg dalszy protokolu kontroli nr 117/12, z dnia 16.11.2012 r., strona nr 2)
Opis ustalen kontroli:
Przed przyst^pieniem do czynnosci kontrolnych zapoznano kontrolowanego z zawartym w tresci upowaznienia
(opis ustalonego podczas kontroli stanu faktycznego. w tym stwierdzonych nieprawidtowosci)

do kontroli pouczeniem o jego prawach i obowi^zkach oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli.
Kontrolowany oswiadczyl, ze na dzien kontroli ogolem kontrolowanemu podlega okoto 2500 sztuk
wodomierzy stosowanych na obszarze dzialania Gminy Pacanow. Na dzien kontroli kontrolowany nie potrafi
okreslic dokladnej ilosci wodomierzy, ktore posiadaj^ wazne dowody prawnej kontroli metrologicznej.
Jednoczesnie kontrolowany oswiadczyl, ze systematycznie

w miar? mozliwosci

dokonuje

wymian

wodomierzy z nieaktualnymi cechami legalizacji (w zal^czeniu ksero ostatniej faktury zakupu wodomierzy).
Kontrol^ obj^to wodomierze zamontowane u odbiorcow. Przyj^to losowe kryterium doboru ww. przyrz^dow
pomiarowych poddanych kontroli. W trakcie kontroli dokonano sprawdzenia poprawnosci

stosowania

^odomierzy uzytkowanych przez kontrolowanego, pod kqtem posiadania aktualnych dowodow prawnej
kontroli metrologicznej, posiadania

widocznych nieuszkodzonych

cech zabezpieczaj^cych,

stosowania

legalnych jednostek miar oraz warunkow wlasciwego stosowania.
Kontrol? przeprowadzono pod wzgl^dem formalnym (wykaz skontrolowanych wodomierzy w zal^czeniu do
niniejszego protokolu kontroli). Ogolem kontroli poddano

14 sztuk wodomierzy. W wyniku kontroli

stwierdzono stosowanie 8 szt. wodomierzy o numerach fabrycznych: 14250428, 93100152, 6198500,
C2065678, 061446660, 061446597, 000504015197, B00251809

nie posiadaj^cych waznych dowod6w

prawnej kontroH metrologicznej.
Stwierdzono rowniez uzytkowanie przez kontrolowanego 3 szt. wodomierzy produkcji PoWoGaz Smart, ktore
zostaty poddane ocenie zgodnosci w 2012 roku, jeden wodomierz produkcji ELSTER, poddany ocenie
zgodnosci w 2008 oraz 2 szt. produkcji B Meters poddany ocenie zgodnosci w 2009 i 2010 roku (wodomierze
^

nie zostaty poddane kontroli).

Toinformowano kontrolowanego, ze nie nalezy stosowac wodomierzy bez waznych dowodow prawnej kontroli
metrologicznej. Obowi^kiem kontrolowanego jest stosowanie przyrzqdow pomiarowych posiadaj^cych wazne
dowody prawnej kontroli metrologicznej. Obowi^ek legalizacji wynika z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja
2001r. Prawo o miarach ( Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz.2441 z pozn. zm.).
Zabezpieczone przyrz^dy pomiarowe lub dokumenty:

(podpis kontrolowanego)

(podpis kontrolujgcego)

( ciqg dalszy protokolu kontroli nr 117/12, z dnia 16.11.2012 r., strona nr 3)
Uwagi kontroluj^cych (zastosowane sankcje): w wyniku kontroli stwierdzono, ze 8 szt. wodomierzy poddanych
kontroli w miejscu uzytkowania nie posiadalo waznych dowodow prawnej kontroli metrologicznej. Z powodu
nieobecnosci w momencie zakonczenia kontroli osoby zarz^dzaj^cej gospodark^ wodomierzami w Gminie
Pacanow, protokol zostanie podpisany w dniu 19 listopada w Kielcach w siedzibie Urz^du przez p. Halin? Plut?
jako osob? upowaznion^ przez Wojta Gminy Pacanow.
W zwi^ku z powyzszym w stosunku do p. Haliny Pluty, zastosowano mandat kamy seria CJ
w wysokosci 200,00

2823039

zt (slownie zlotych: dwiescie 00/100) za brak legalizacji ww. wodomierzy

(art. 26 ust.l pkt. 2 ustawy z dnia 11 maja 2001 r.-Prawo o miarach).
Zal^czniki do protokohi kontroli:
1. WykazwodomierzypoddanychkontroU wdniu 16.11.2012r.
^

2. Faktura VAT za zakup wodomierzy.

Na tym protokol kontroli zakohczono i podpisano w Kielcach w dniu 19.11.2012 r.
0 godzinie 12*^"/ Kontrolowany odmawia podpisania protokohi kontroli*'

(podpis kontrolowanego)

(podpis kontroluj^cego)

Pouczenie:
Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U . z 2004 r. Nr 243, poz. 2441, z pozn. zm.),
I^anej dalej „ustaw^", kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokohi kontroli albo podania w ci^gu 7 dni od dnia dor^czenia
protokolu pisemnego uzasadnienia przyczyny odmowy jego podpisania.
Zgodnie z art. 22k ustawy:
1) wyniki przeprowadzonej kontroli kontroluj^cy dokonuje w protokole kontroli;
2) protokol kontroli sporz^dza si? w dwoch egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje kontrolowany;
3) protokol kontroli podpisuj^ kontroluj^cy i kontrolowany; w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecnosci osoby upowaznionej
przez kontroluj^cego albo innego pracownika kontrolowanego, lub w obecnosci przywolanego swiadka, protokol podpisuj^ takze te
osoby;
4) w przypadku odmowy podpisania protokohj kontroli przez kontrolowanego, kontroluj^cy powinien uczynic adnotacj? w tej sprawie
w protokole kontroli;
5) odmowa podpisania protokohi kontroli przez kontrolowanego, nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu kontroli przez
kontroluj^cych i nie wstrzymuje realizacji ustalen kontroli.
Na podstawie art. 79 ust. 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U . z 2010 r. Nr 220, poz. 1447
z pozn. zm.), zwanej dalej „ustaw^ sdg", uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszcz^cia kontroli umieszcza si?
w protokole kontroli.
Na podstawie art. 80b ustawy sdg w przypadku gdy przedsi?biorca wskaie na pismie, ze przeprowadzane czynnosci zakl6caj^
w sposob istotny dzialalnosd gospodarcz^ przedsiebiorcy, koniecznosc podjecia takich czynnosci powinna bye uzasadniona w protokole
kontroli.
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy sdg kontrolowany przedsi?biorcajest obowi^any przechowywac w swojej siedzibie protokoiy
kontroli. Na podstawie art. 83 ust. 3b ustawy sdg uzasadnienie przedluzenia czasu trwania kontroli umieszcza si? w protokole kontroli.

Kwituj? odbior 1 egzemplarza protokolu kontroli nr 117/12
(data i podpis kontrowanego)

Zal^cznik do ksi^zki kontroli

Zalecenia pokontrolne dotyczqce wpisu do ksi^zki kontroli poz. 8.
art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 22 ust.l ustawy -Prawo o miarach ( Dz. U . z 2004 r. Nr 243, poz.
2441 z pozn. zm.)
Wodomierze stosowane w dziedzinach wymienionych w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U . z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 z pozn. zm.) powinny
posiadac wazne dowody kontroli metrologicznej.
Nalezy przeslac informacj? dotycz^cq. ilosci wodomierzy posiadaj^cych wazne dowody
prawnej kontroli metrologicznej na obszarze dzialalnosci Gminy Pacanow na podstawie
ktorych przeprowadzone
rozliczenia z odbiorcami wody.
O realizacji zalecen nalezy powiadomic Naczelnika Obwodowego Urz^du Miar w Kielcach
do dnia 30.11.2012 r.
Zgodnie z art. 22m ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. -Prawo o miarach ( Dz. U . z 2004 r.
Nr 243, poz. 2441 z pozn. zm.) - kontrolowany w terminie 7 dni od daty otrzymania zalecen
pokontrolnych , moze zlozyc umotywowane zastrzezenia do organu administracji miar
zarz^dzaj^cego kontrole do zawartych w zaleceniach pokontrolnych ocen, uwag i wnioskow.
Pacanow, dn. 16.11.2012 r.

