
INFORMACJA NA TEMAT WYMIANY WODOMIERZY I CIEPŁOMIERZY 

W LOKALACH S.M. „PRZYSZŁOŚĆ” W IŁAWIE. 

 

 

1. WODOMIERZE. 

Zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków, podstawą naliczania opłat za wodę i ścieki są odczyty ilości dostarczanej wody, 

dokonywane przez wodomierze na przyłączach dostarczających wodę z sieci do instalacji 

domowych. 

Obowiązek wyposażenia lokali w budynkach mieszkalnych wielolokalowych w urządzenia 

umożliwiające określanie ilości dostarczanej wody do danego lokalu, czyli wodomierze 

lokalowe dotyczy budynków nowo budowanych lub przebudowywanych i wynika z 

przepisów wykonawczych do Prawa budowlanego. 

Za właściciela wodomierza, zgodnie z uchwaleniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, uważa się podmiot, który zapłacił za przyrząd – właściciel lokalu.                           

W istniejących zasobach mieszkaniowych do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich 

punktach czerpalnych wody, uprawniony jest właściciel lub zarządca budynku 

wielolokalowego na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                       

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Osoba korzystająca z lokalu obowiązana jest natomiast 

udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, 

legalizacji, konserwacji i wymiany. 

Zgodnie z art. 8 ustawy - Prawo o miarach przyrządy pomiarowe wprowadzane do obrotu lub 

do użytkowania, po dokonaniu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami, podlegają w 

użytkowaniu prawnej kontroli metrologicznej. W przypadku wodomierzy, wprowadzonych do 

obrotu lub użytkowania po dokonaniu oceny zgodności z zasadniczymi wymaganiami na 

podstawie ustawy o systemie oceny zgodności, kontrola ta zgodnie z § 6 pkt 3 rozporządzenia 

w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej 

oraz zakresu tej kontroli, obejmuje legalizację ponowną. 

Ważność cechy legalizacyjnej wodomierza określona została w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych. 

Zgodnie z tabelą nr 1 poz. 4, okres ważności legalizacji pierwotnej i ponownej dla 

wodomierzy o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500 m3/h - wynosi 5 lat. 

Ponowna legalizacja wodomierzy powinna być wykonana przez uprawniony organ 

administracji miar lub podmiot upoważniony do wykonywania legalizacji. Obowiązek 

przedłożenia wodomierzy do ponownej legalizacji ciąży na jego użytkownikach, czyli np. na 

administracji spółdzielni mieszkaniowej. 

Rozwiązaniem alternatywnym w stosunku do legalizacji wodomierzy jest ich wymiana na 

nowe urządzenia posiadające ważną cechę legalizacyjną. 



2. CIEPŁOMIERZE. 

Zasady rozliczania energii cieplnej dostarczanej do budynków mieszkalnych zostały określone 

w ustawie Prawo energetyczne (Dz.U 1997 Nr 54 poz. 348, z poźn. zm.). Zgodnie z art. 45a p. 

4 koszty zakupu ciepła są rozliczane w opłatach pobieranych w tym przypadku od właścicieli 

lokali. Ich wysokość  powinna być ustalana w taki sposób, aby zapewniała wyłącznie pokrycie 

ponoszonych przez odbiorcę kosztów zakupu ciepła. Odbiorcą ciepła jest najczęściej 

wspólnota/spółdzielnia mieszkaniowa, ponieważ z nią dostawca energii podpisuje umowę, 

jednak w takim wypadku występuje jedynie jako pośrednik, a ostatecznym konsumentem 

usługi w zakresie dostaw ciepła do lokali są poszczególni właściciele, którzy z reguły nie mają 

możliwości zawarcia umów indywidualnych. Stosownie do brzmienia art. 45 a pkt. 10 ustawy 

zasady rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła na poszczególne lokale mieszkalne i 

użytkowe budynku winny być określone w formie wewnętrznego regulaminu rozliczeń.  

  

Właściciele nie mogą jednak dowolnie określać sposobu rozliczeń ciepła,  lecz mają 

możliwość wyboru spośród metod, które zostały określone w art. 45 a ust. 8 Prawa 

energetycznego – oczywiście taką, która będzie dla nich  dogodna i uwzględni rozwiązania 

techniczne istniejące w budynku. 

 

Co do zasady ciepłomierze, aby stanowiły podstawę naliczeń, należy legalizować, który to 

obowiązek legalizacji, czyli prawnej kontroli metrologicznej wynika  z par. 6 pkt. 3 i 6 

rozporządzania Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rodzajów 

przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej 

kontroli (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 13, z późn. zm.). Zgodnie z § 7 pkt 4 i 7 ww. 

rozporządzenia ciepłomierze do wody o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 

500 m3/h, z wyłączeniem ciepłomierzy zwężkowych i ciepłomierzy składanych, których typ 

został zatwierdzony lub w stosunku do których stosuje się art. 27 albo art. 29a ustawy z dnia 

11 maja 2001 r. - Prawo o miarach, podlegają prawnej kontroli metrologicznej obejmującą 

legalizację pierwotną i legalizację ponowną. Urządzenia należy legalizować co 5 lat, jeżeli 

legalizacja utraci ważność – nie mogą stanowić podstawy rozliczeń. Obowiązek legalizacji 

spoczywa na właścicielu urządzenia. 

Innym rozwiązaniem dla legalizacji ciepłomierzy jest ich wymiana na nowe urządzenia 

posiadające ważną cechę legalizacyjną. 

Podstawa prawna:  

• Ustawa  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  odprowadzaniu  ścieków z dnia 

7 czerwca 2001 r. (tj. (Dz.U. z 2017 r., poz. 328 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 884 ze zm.), 

• Rozporządzenie w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych z dnia 

13 kwietnia 2017r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 969 ze zm.). 

/Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość”/ 


