
Przepisy prawne regulujące
niektóre kwestie związane z rozliczaniem wody

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(tekst jednolity Dz. U. 2006 r. Nr 123, poz. 858)

(…)
Art. 6

(…)
ust. 6

(...)
3. właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3, różnicę wskazań między wodomierzem
głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody; 

(…)

Art. 26.  
(...)

3. Właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych dokonuje
wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3.
Należnościami wynikającymi z przyjętej metody rozliczania obciąża osobę korzystającą z lo-
kalu w tych budynkach.

(...)



 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania

budynków mieszkalnych
(Dz. U. Nr 74, poz. 836 z późn. zm.)

(...)
§ 30. 
1. W przypadku gdy instalacja ciepłej wody użytkowej została wyposażona w wodomierze służące
do rozliczeń zużycia tej wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową
ich legalizację. 
2. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy. 

(…)
§ 33. 
1. W przypadku gdy instalacja wodociągowa została wyposażona w wodomierze do rozliczeń zuży-
cia wody w lokalach, właściciel tych urządzeń powinien zapewniać okresową ich legalizację. 
2. Okresy ważności cechy legalizacyjnej określają odrębne przepisy. 

(…)



Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r.
w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze, oraz
szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej

kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych
(Dz. U. Nr 209, poz. 1513)

(...)
§ 6. Błędy graniczne dopuszczalne przy legalizacji ponownej wodomierzy, o których mowa w § 2 pkt
2, wynoszą: 

1)  ±2%  -  w  przedziale  górnym  zakresu  obciążeń  (Q2 ≤  Q  ≤  Q4),  dla  wodomierzy  do  wody

o temperaturze od 0,1 °C do 30 °C; 
2)  ±3%  -  w  przedziale  górnym  zakresu  obciążeń  (Q2 ≤  Q  ≤  Q4),  dla  wodomierzy  do  wody

o temperaturze od 30 °C do 90 °C; 
3) ±5% - w przedziale dolnym zakresu obciążeń (Q1 ≤ Q < Q2), niezależnie od temperatury wody. 

(…)
§ 15.  Błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy w użytkowaniu są równe dwukrotnej  wartości
błędów granicznych dopuszczalnych.

(...)


