
ZASADY 
MONTAŻU WODOMIERZY W LOKALACH MIESZKALNYCH  

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "PODWAWELSKA" W KRAKOWIE 
 

   

1. Wodomierz może być zamontowany z inicjatywy i na koszt lokatora. 

2. Lokator może zlecić montaż wodomierza wykonawcy, który posiada przygotowanie zawodowe do tego typu 

czynności. 

3. W mieszkaniu winno być tyle wodomierzy ile jest odgałęzień od pionów wody (łazienka, kuchnia, 

ewentualnie wc, lub inne). 

4. Montażu wodomierza należy dokonać bezpośrednio za zaworem głównym odcinającym dopływ wody do 

mieszkania.  

5. Dopuszcza się montaż wodomierza w głowicy zaworu głównego (tzw. obejście wodomierza).  

6. Należy zwrócić uwagę na przeznaczenie wodomierza do pracy w pozycji: poziomej z liczydłem skierowanym 

ku górze – oznaczenie H  lub pionowej i poziomej z liczydłem skierowanym na bok – oznaczenie V.  

7. 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.  

8. 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. 

9. Wodomierze montowane w mieszkaniach muszą posiadać atest Głównego Urzędu Miar oraz posiadać 

otwory w nakrętkach w celu oplombowania. 

10. Należy montować wyłącznie wodomierze Ø 15 mm  i  Ø 20 mm o przepływie do 1,5 m3/ h. 

11. Stosować należy wodomierze przystosowane do temperatur 400C - woda zimna. 

12. Po zamontowaniu wodomierza musi on być zgłoszony do Spółdzielni pok. 10 celem dokonania jego odbioru 

przez przedstawiciela Spółdzielni, który zaplombuje wodomierz na instalacji i spisze protokół odbioru. 

Plombowanie wodomierza na instalacji wykonywane jest bezpłatnie i w ostatnich dniach każdego miesiąca. 

13. Do Spółdzielni należy dostarczyć dokument stwierdzający ważność wodomierza (karta gwarancyjna). 

14. Spółdzielnia prowadzi kartotekę wodomierzy zawierającą odczyty wskazań wodomierzy dla potrzeb 

rozliczania poboru wody oraz daty montażu i terminy legalizacji. 

15. Istnieje obowiązek legalizacji wodomierzy w okresie pięcioletnim. O konieczności legalizacji Spółdzielnia 

powiadomi pisemnie w odpowiednim terminie. 

16. Naprawy lub wymiany wodomierza po gwarancji, legalizacji, wymiany wodomierzy podlegających legalizacji 

na wodomierze legalizowane lub nowe dokonuje lokator na własny koszt. 

17. Odczyty wodomierzy i rozliczenia dokonywane są dwa razy w roku: na koniec czerwca i na koniec grudnia. 

18. Odczytu dokonuje upoważniony przedstawiciel Spółdzielni. 

19. Szczegółowe zasady rozliczania kosztów zużycia wody zawiera „Regulamin rozliczania poboru wody w 

lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej "Podwawelska" w Krakowie”. 

 

Więcej informacji www.smpodwawelska.pl 

 


