
Okręgowy Urząd Miar w Łodzi
Wydział Zamiejscowy w Kielcach
uL Św. Leonarda 14,25-311 Kielce

Protokół kontroli nr 8/19
Kontrolujący:
l. Elżbieta Wieczorek-Aksamit, 1273NII, 05.02.2019 r. - przewodniczący zespołu,

(imię inazwisko, nr legitymacji, data wydania upowa:mienia do kontroli)

2. Daria Michalska, 1367/VII, 05.02.2019 r.
(imię inazwisko, nr legitymacji, data wydania upoważnienia do kontroli)

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

przeprowadzili w dniu/dniaeR') 5 lutego 2019 r. kontrolę w:
Urząd Gminy w !mielnie, uL Cmentarna 7, 28-313 Imielno.
(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 w art.
8 ust. l ustawy z dnia 11 maja 2001 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 spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów
pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności: p. Ewa Seweryn Sekretarz Gminy.
(imiona inazwiska oraz stanowiska służbowe lub nr dokumentów tożsamości)

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 840. Dokonano odpowiedniego wpisu do książki kontroli
przedsiębiorstwa pod nr l zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(Dz. U. poz. 646, z późno zm).

Opis ustaleń kontroli:
Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych zapoznano kontrolowanego z zawartymi w treści
(opis ustalonego 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 w art. 8
ust. l ustawy z dnia 11 maj a 200 l r. - Prawo o miarach.
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.
Kontrolowany poinformował, że na dzień kontroli ogółem kontrolowanemu podlega ogółem ok. 1150
sztuk wodomierzy stosowanych na obszarze działania Urzędu Gminy w !mielnie. Od ostatniej kontroli
wymieniono 663 szt. wodomierzy na posiadające ważne dowody kontroli metrologicznej. Ponadto dwie
miejscowości zostały zwodociągowane. Przyjęto losowe kryterium doboru ww. przyrządów
pomiarowych poddanych kontroli.
Kontrolę przeprowadzono pod względem formalnym w miejscowości Imielnica. Ogółem kontroli
poddano 2 szt. wodomierzy (wykaz skontrolowanych wodomiel"Zy w załączeniu do niniejszego protokołu
kontroli). Wodomierze te posiadają ważne dowody prawnej kontroli metrologicznej.
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( ciąg dalszy protokołu kontroli nr 8/19, z dnia 05.02.2019 r., strona nr 2)

W czasie czynności kontrolnych w miejscowościach: Wygoda, Imielnica, Rajchotka, Karczunek, Stawy,
Opatkowice Murowane, stwierdzono użytkowanie przez kontrolowanego 29 szt. wodomierzy o nr [abr.:
0122481, 0122484, 0122477, 0122499, 0122475, 0122487, 0122482, 0122495, 0122490, 0122492,
0122473, 0122472, 0122471 które posiadają cechę oceny zgodności CE M 15 1383, o nr [abr.:
1621067874 który posiada cechę oceny zgodności CE M 16 1383, o nr [abr.: 57680765, 57680016,
57680009, 57679976, 57680013 które posiadają cechę oceny zgodności CE M 16 1781, o nr [abr.:
61339324, 61339318, 6139334, 61339346, 61339363, 61339311, 61339275, 61339314, 61339302,
61339306 które posiadają cechę oceny zgodności CE M 18 1781.Wyżej wymienione wodomierze nie
zostały poddane kontroli.

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty: -------------------------------------------------------------
Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje): brak uwag.

Załączniki do protokołu kontroli:
l. Wykaz skontrolowanych wodomierzy - l szt.

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w Imielnie w dniu 05.02.2019 r.
o godzinie 151°/ Keatrelevmy eamwNia fleaflisaaia flrotekełu keatreli*
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Pouczenie:
Na podstawie art. 21 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 f. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2018 T., poz. 376 z późno zm), zwanej dalej "ustawą",

kontrolowany jest uprawniony do podpisania protokołu kontroli albo podania w ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu pisemnego uzasadnienia przyczyny
odmowy jego podpisania.
Zgodnie z art. 22k ustawy:

l) wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokonują w protokole kontroli~
2) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z kt6rychjeden otrzymuje kontrolowany;
3) protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany. w przypadku przeprowadzenia kontroli w obecności osoby upoważnionej przez kontrolującego
albo innego pracownika kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka. protokól podpisują także te osoby~
4) w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinieri uczynić adnotację w tej sprawie w protokole kontroli;
5) odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu kontroli przez kontrolujących i nie
wstrzymuje realizacji ustaleń kontroli.

Na podstawie art. 48. ust. 10 u~wy z dnia_6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (poz. 646. z późno zm) zwanej dalej "ustawą upP". uzasadnienie
przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli wnieszcza się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 52 ustawy upp w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie. że przeprowadzane czynności zakłócąją w sposób istotny działalność
gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich czynności uzasadnia się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy upp kontrolowany przedsiębiorca przechowuje w swojej siedzibie protokoły kontroli.
Na podstawie art. 55 ust. 5 ustawy upp uzasadnienie przedłu7..enia czasu trwania kontroli doręcza się pnedsiębiorcy.

*) Niepotrzebne skreślić

Kwituję odbiór l egzemplarza protokołu kontroli nr 8/19

7.
8.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/461WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). dalej ROOO informujemy:
l. Administratorem PanafPani danych osobowychjest Dyrektor Okręgowego Urzędu Miar w Łodzi, z~any dalej: ••Administratorem".
2. Może Pan/Pani skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: Okręgowy Urząd Miar w Łodzi, ul. G. Narutowicza 75, 90-132 Łódź lub telefonując

pod numer: +48 (42) 678~77-66
3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - Pana Mariusza Kuśmierskiego, z którym można się skontaktować pod adresem:

m.kusmierski@secmedpl;
4. PanilPana dane osobowe przetwarzane będą w celu sporządzenia protokołu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e ~ ogólnego rozporządzenia o ochronie danych

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

5. PanilPana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym zostały zakończone czynności
kontrolne,

6. posiada PanilPan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych. prawo do ich sprostowania,. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania,

ma PanilPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Utzędu Ochrony Danych Osobowych,
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie wymaganym Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada 2009 r. w
sprawie wzorów upoważnień do kontroli, legitymacji oraz protokołów kontrol1 stosowanych przez pracowników administracji miar,

9. PanafPani dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu) ,
la. Odbiorcami Panil Pana danych będą osoby upowa:t.rlione przez Administratora oraz podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie

ptzepisów prawa,

11. Administrator nie planuje przekazywać PanilPana danych odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
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