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PROTOKÓŁ KONTROLI
NR 63/2015

Kontrolujący:

1. Damian Wrzesień, nr legitymacji EX/102, nr upoważnienia do kontroli 19/2015 z dnia 

03 lutego 2015 r. - przewodniczący zespołu,

2. Daniel Mędrak, nr legitymacji 1X/35, nr upoważnienia do kontroli 20/2015 z dnia 

03 lutego 2015 r.

upoważnieni przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Koszalinie,

przeprowadzili w dniu 03 lutego 2015 r. kontrolę w firmie: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja 

w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Artyleryjska 3,78-100 Kołobrzeg.

Zakres kontroli:

1) przestrzeganie obowiązku stosowania legalnych jednostek miar podczas użytkowania przyrządów 
pomiarowych, wykonywania pomiarów i wyrażania wartości wielkości fizycznych, zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz. 
U. Nr 225, poz. 1638, z późn. zm.);

2) sprawdzanie 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. 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - 
Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1069);

3) sprawdzanie posiadania przez podmioty wprowadzające przyrządy pomiarowe do obrotu lub 
użytkowania oraz przez użytkowników przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli 
metrologicznej ważnych dowodów tej kontrol i;

4) przestrzegania spełniania warunków właściwego stosowania przyrządów pomiarowych podlegających 
prawnej kontroli metrologicznej.

Kontrolę przeprowadzono w obecności Pani Elżbieta Wesołowska - kierownika Działu Sprzedaży.

Kontrolę rozpoczęto o godzinie 9:10.

Opis ustaleń kontroli: (opis ustalonego podczas kontroli stanu faktycznego, w tym stwierdzane nieprawidłowości)

Kontrolujący dokonali wpisu do książki kontroli firmy na stronie 5 pod numerem 28 zgodnie z art. 81 ust. 2 
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz.672 z póżn. zm.).

Kontrolowany został zapoznany przez kontrolujących z zawartym w treści upoważnienia do kontroli
pouczeniem o prawach i obowiązkach kontrolowanego oraz o zakresie przeprowadzanej kontroli.
(art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 1 Pmaja 2001 r. - Prawo o miarach).

formalnym 5 szt. wodomierzy.
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(ciąg dalszy protokołu kontroli nr 63/2015 z dnia 03 lutego 2015 r. strona nr 3 z 3)

Na tym protokół kontroli zakończono i podpisano w Kołobrzegu w dniu 03 lutego 2015 r. o godzinie 13:45 /
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Pouczenie

Na podstawie arL21 ust.4 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1069) 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:

1) wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący dokumentują w protokole kontroli;

2) protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje kontrolowany;

3) protokół kontroli podpisują kontrolujący i kontrolowany; w przypadku przeprowadzenia kontroli 
w obecności osoby upoważnionej przez kontrolowanego, lub w obecności przywołanego świadka, 
protokół podpisujątakże te osoby;

4) w przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego, kontrolujący powinien 
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.79 usL7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 
(Dz. U. z 2013 r., poz.672 z póżn. zm.) zwanej dalej „ustawą sdg”, uzasadnienie przyczyny braku 
zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w protokole kontroli.

Na podstawie art. 80b ustawy sdg w przypadku gdy przedsiębiorca wskaże w piśmie, że przeprowadzone 
czynności zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność podjęcia takich 
czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli.

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy sdg kontrolowany przedsiębiorca jest obowiązany przechowywać 
w swojej siedzibie protokoły kontroli.

Na podstawie art. 83 ust. 3b ustawy sdg uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umiesztza się 
w protokole kontroli. /
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(ciąg dalszy protokołu kontroli nr 63/2015 z dnia 03 lutego 2015 r. strona nr 2 z 3)

Ad. 1. W zakresie przestrzegania Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2006 r. w sprawie 
legalnych jednostek miar (Dz. U. Nr 225, poz. 1638 z późn. zm.) - nie stwierdzono nieprawidłowości.

Ad.2. Nie sprawdzono spełnienia wymagań.

Ad.3. Sprawdzeniu poddano wodomierze zwykłe montowane na terenie miasta i gminy Kołobrzeg, które 
podlegają prawnej kontroli metrologicznej.
Dla każdego wodomierza zamontowanego na sieci założona jest elektroniczna kartoteka.
W kartotece zawarta jest informacja odnośnie okresu ważności legalizacji.
W dniu 03 lutego 2015 r. z wykazu wodomierzy zamontowanych w sieci metodą losową 
wytypowano wodomierze do kontroli.

Skontrolowano następujące przyrządy pomiarowe:

1. Wodomierz typ AQUADIS + o nr fabrycznym 13JA179557 został sprawdzony w systemie oceny 
zgodności „WE” przez jednostkę notyfikowaną Nr „0071” - ,.M’’ w roku „15”. Wodomierz 
zamontowany w Kołobrzegu przy ul. Ketlinga 1.

2. Wodomierz typ AQUADIS + o nr fabrycznym 13JA150665 został sprawdzony w systemie oceny 
zgodności „WE” przez jednostkę notyfikowaną Nr „0071” - „M” w roku „15”. Wodomierz 
zamontowany w Zieleniewie przy ul. Malinowej 54.

3. Wodomierz typ AQUADIS + o nr fabrycznym 14R0001998 posiadał ważny dowód prawnej kontroli 
metrologicznej - cechę legalizacji: „9PL5”, „14”. Wodomierz zamontowany w Zieleniewie 
przy ul. Malinowej 52. Cecha legalizacji na liczniku była nienaruszona i czytelna.

4. Wodomierz typ FLODIS o nr fabrycznym 09TD231371 posiadał ważny dowód prawnej kontroli 
metrologicznej - cechę legalizacji: „9PL5”, „14”. Wodomierz zamontowany w Kołobrzegu 
przy ul. Starynowskiej 36. Cecha legalizacji na liczniku była nienaruszona i czytelna.

5. Wodomierz typ AQUADIS + o nr fabrycznym 13JA097870 został sprawdzony w systemie oceny 
zgodności „WE” przez jednostkę notyfikowaną Nr „0071” - „M” w roku „15”. Wodomierz 
zamontowany w Kołobrzegu przy ul. Artyleryjskiej 1.

Ad.4. Warunki właściwego stosowania kontrolowanych przyrządów pomiarowych są przestrzegane /
*

Zabezpieczone przyrządy pomiarowe lub dokumenty: 
Nie zabezpieczono.

Uwagi kontrolujących (zastosowane sankcje): 
Bez uwag.

Załączniki do protokołu kontroli: 
Brak.
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