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      Spółdzielnia Mieszkaniowa „Podwawelska” informuje, że z dniem ....................................... dobiega końca okres ważności 
legalizacji wodomierza / wodomierzy zamontowanych w Pana/Pani mieszkaniu.  
       W związku z tym na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej 
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz.U. Nr 5, poz. 29) - należy dokonać ponownej legalizacji wodomierzy.  
Legalizacji dokonuje lokator na własny koszt w następujący sposób - do wyboru poniższe warianty: 
1. Firma „ENBRA” Kraków ul. Dojazdowa 4 tel. 12-269-39-44 w godzinach 800-1600. 

a. demontaż wodomierza we własnym zakresie i zawiezienie go do legalizacji do firmy, legalizacja trwa 1-2 dni – w 
tym czasie mieszkanie jest bez wody, odebranie wodomierza z legalizacji i ponowny montaż we własnym zakresie, 
dostarczenie do Spółdzielni pok. nr 10 protokołu legalizacji wydanego przez firmę. 

b. demontaż wodomierza we własnym zakresie i zawiezienie go do firmy, wymiana wodomierza na inny wodomierz 
nowy lub legalizowany i ponowny montaż we własnym zakresie, dostarczenie do Spółdzielni pok. nr 10 karty 
gwarancyjnej lub protokołu legalizacji wydanego przez firmę. 

c. zlecenie firmie dokonania wymiany wodomierza na inny wodomierz nowy lub legalizowany wraz z wystawieniem 
karty gwarancyjnej lub protokołu legalizacji, dostarczenie do Spółdzielni pok. nr 10 dokumentu wydanego przez 
firmę. 

2. MPWiK Kraków ul. Senatorska 1  tel. 12-424-24-69, w godzinach 700-1500.  
Sposób postępowania taki sam jak w przypadku firmy „ENBRA” do wyboru. 

3. Samodzielna wymiana wodomierza na nowy wodomierz zakupiony we własnym zakresie. W tym przypadku do 
Spółdzielni pok. nr 10 należy dostarczyć wypełnioną kartę gwarancyjną nowego wodomierza i stary wodomierz - do 
wglądu celem dokonania odczytu. 

Po dokonaniu wymiany wodomierza, w każdym z trzech sposobów, należy dostarczyć wymagane dokumenty do 
Spółdzielni, wodomierz zostanie zaplombowany do instalacji przez przedstawiciela Spółdzielni (bezpłatnie), wprowadzony 
do bazy danych i przyjęty do rozliczeń. 
W sprawie legalizacji wodomierzy można także skorzystać z usług innych firm instalacyjnych, które pośredniczą w 
załatwieniu wszelkich formalności. 
Zwracamy uwagę, że każdy z wyżej wymienionych sposobów dokonania legalizacji niesie za sobą inne koszty, dlatego 
prosimy o telefoniczny kontakt z firmami celem uzyskania szczegółowych informacji. 
W przypadku niedokonania legalizacji wodomierza w terminie Spółdzielnia będzie dokonywać rozliczeń zużycia wody 
ryczałtem na osobę.  
 
 
 
 
Otrzymują: 
1 x Adresat 
1 x ZT a/a 
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