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Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie 

 

  

Procedura ta jest uzupełnieniem „Zasad doboru wodomierzy” MPWiK Sp. z o.o. w 

Lesznie, w których nie opisano toku postępowania w przypadku oddania 

wodomierza do ekspertyzy. 

1. Zgodnie z §29 pkt. 5 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 

ścieków MPWiK Sp. z o.o. w Lesznie, Przedsiębiorstwo obowiązane jest 

spowodować sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza głównego 

przez jednostkę do tego uprawnioną, na pisemny wniosek Odbiorcy usług. 

2. W miejsce zdemontowanego wodomierza na przyłączu w budynku 

jednorodzinnym (tj. budynku zamieszkałym przez nie więcej niż 8 osób) 

zamontowany zostanie wodomierz o średnicy 15 [mm] i przepływie 

nominalnym Qnom ≤ 1,5 [m3/h], natomiast na przyłączu w budynku 

wielolokalowym (wielorodzinnym) i dla pozostałych Odbiorców, 

zamontowany zostanie wodomierz o takiej samej średnicy i przepływie 

nominalnym Qnom, jak wodomierz zdemontowany. 

3. W przypadku stwierdzenia, że właściwości metrologiczne wodomierza są 

zgodne z odrębnymi przepisami, Przedsiębiorstwo obciąża Odbiorcę usług 

kosztami wszystkich czynności niezbędnych dla wykonania sprawdzenia. W 

przeciwnym przypadku koszty wszystkich czynności pokrywa 

Przedsiębiorstwo. 

4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowego działania wodomierza głównego 

ilość pobranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w 

okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem niesprawności działania 

wodomierza, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia 

wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu 

średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy 

nieprawidłowego działania wodomierza zgodnie z §18 ust. 1 Rozporządzenia 

Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, 

wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe 

zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

5. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie w 

przypadku potwierdzonego błędu pomiarowego wodomierza głównego 

(ponad wartości błędów dopuszczalnych) dokonuje korekty ostatniego 

rachunku doręczonego przed dniem złożenia wniosku Odbiorcy o ekspertyzę 
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oraz rachunku uwzględniającego zużycie do dnia wymiany wodomierza, 

którego wskazania zakwestionowano. 

Korekta ta, będzie równa różnicy wskazań nieprawidłowo działającego 

wodomierza przed oddaniem go do ekspertyzy i średniego zużycia wody w 

okresie 3 miesięcy przed ostatnim nie zakwestionowanym przez Odbiorcę 

odczytem, a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia wody 

w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego 

zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy nieprawidłowego działania 

wodomierza.  

6. Wszelkie wątpliwości dotyczące wodomierza oddanego do ekspertyzy 

można zgłaszać w ciągu 1 miesiąca od daty wystawienia ostatniego 

świadectwa ekspertyzy. 

 
Opracował:  Robert Graja 

 

 
 
 


