
4. Regulamin montażu i legalizacji wodomierzy w 
lokalach mieszkalnych i użytkowych 

 

 
I Zasady montażu wodomierzy 
 
1. Regulamin ma zastosowanie w lokalach mieszkalnych i użytkowych 
nieobjętych Regulaminem wymiany i rozliczania poboru wody i 
odprowadzenia ścieków w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni 
Mieszkaniowej „Nowa” w Jastrzębiu-Zdroju zatwierdzonym Uchwałą Rady 
Nadzorczej nr 304/2011 z dnia21.12.2011 r., w których rozliczanie dostaw 
wody i odprowadzenia ścieków następuje na podstawie wodomierzy 
zamontowanych za zaworem głównym odcinającym dopływ wody do 
danego lokalu. 
2. Montaż wodomierza następuje zgodnie z warunkami technicznymi 
montażu wodomierzy określonymi w zał. nr 1 do regulaminu. 
3. Wodomierz może być zamontowany na wniosek i koszt użytkownika 
przez Spółdzielnię. 
4. Użytkownik może zlecić montaż wodomierza innemu wykonawcy, pod 
warunkiem spełnienia wymogów określonych w załączniku nr 1. 
5. Administracja Spółdzielni dokona odbioru technicznego zamontowanego 
wodomierza, oplombowania go oraz sporządzi protokół odbioru. 
6. Wzór protokołu odbioru stanowi załącznik nr 2 do regulaminu. 
7. Koszty naprawy lub wymiany wodomierza po gwarancji obciążają 
użytkownika.  
8. (skreślony) 
9. Spółdzielnia prowadzi kartotekę wodomierzy zawierającą odczyty 
wskazań wodomierzy dla potrzeb rozliczania poboru wody oraz dane 
dotyczące wodomierza. 
 
II Legalizacja wodomierzy 
 
10. Wodomierze są przyrządami pomiarowymi – mierzą objętość 
przepływającej przez nie wody. Podlegają prawnej kontroli metrologicznej 
na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.  
 
11. Wymiany wodomierzy podlegających legalizacji na wodomierze 
legalizowane lub nowe dokonuje Spółdzielnia lub firma, z która Spółdzielnia 
zawarła odpowiednią umowę. 
 
12. Koszty legalizacji wodomierzy ponosi lokator lub najemca w formie 
jednorazowej odpłatności lub w ratach miesięcznych (koszt ten będzie 
wliczony do należności za korzystanie z lokalu). 



 
13. Wysokość odpłatności za wymianę wodomierza na legalizowany ustala 
Zarząd Spółdzielni. 
 
14. W przypadkach nie udostępnienia lokalu na pisemne wezwanie, w celu 
wymiany wodomierza na legalizowany, nie wymieniony wodomierz od 
następnego miesiąca przestaje być traktowany jako licznik poboru wody. 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu montażu i legalizacji wodomierzy 

 

WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA WODY W LOKALACH 

 
 
1. Montażu wodomierza należy dokonać bezpośrednio za zaworem a 
głównym odcinającym dopływ wody do mieszkania.  
 
2. Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenie od rur i 
armatury. Zabudowa rur wodociągowych przed i za wodomierzem powinna 
gwarantować odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy i drgania 
wytwarzane urządzeniami hydraulicznymi.  
 
3. Wodomierze montowane w mieszkaniach muszą posiadać atest 
Głównego Urzędu Miar oraz posiadać otwory w nakrętkach w celu 
oplombowania. 
 
4. Do montażu dopuszcza się wodomierze:: 
- suchobieżne Ø ½” o przepływie 1,0 m3/h  
- mokrobieżne Ø ½” o przepływie 1,5 m3/h lub 1,0 m3/h 
- hybrydowe Ø ½” o przepływie 1,5 m3/h lub 1,0 m3/h 
 
5. Stosować należy wodomierze przystosowane do temperatur 40 o C – 
woda zimna, 65 o C - woda ciepła. 
 
6. Legalizacja wodomierzy przeprowadzona jest w okresach zgodnych z 
obowiązującymi przepisami.  
 
7. Miejsce zamontowania wodomierza musi być dostępne w każdej chwili 
celem odczytu zużycia wody i sprawdzenia stanu oplombowania. Nie 
można wodomierza zastawiać meblami i trwale zabudować. 
 
8. Po zamontowaniu wodomierz musi być odebrany przez przedstawiciela 
Spółdzielni, który zaplombuje półśrubunek i spisze protokół odbioru. 


