
Różnice wskazań pomiędzy sumą wodomierzy indywidualnych a 
wodomierzem głównym w budynku 

             Obowiązek rozliczenia kosztów dostarczonej do budynku wody i 

odprowadzanych ścieków nakłada na właściciela oraz zarządcę budynku wielolokalowego 

ustawa z dnia  7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (jednolity tekst: Dz.U.2006 nr 123 poz. 858,  z późn. zmianami). 

Ustawa ta wprowadza jednocześnie rygor, aby suma  obciążeń za wodę  i ścieki nie była 

wyższa od ponoszonych przez zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego 

(art. 26 ustawy). Koszt wody i ścieków wynikający z różnicy pomiędzy wskazaniami 

wodomierza głównego, a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych pokrywany jest w 

myśl obowiązującego w Spółdzielni Regulaminu proporcjonalnie do zużycia wskazanego 

przez wodomierze indywidualne. Do dokonania wyboru metody rozliczania kosztów 

różnicy wskazań pomiędzy wodomierzami indywidualnymi, a wodomierzem głównym 

upoważnia Spółdzielnię wspomniana wyżej ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu   w wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków (art. 26 ust. 3 ustawy). Należnościami wynikającymi 

z przyjętej metody rozliczania obciąża się osobę korzystającą z lokalu w tym budynku.  

 
Podsumowując, oznacza to, że użytkownik lokalu zgodnie z powyższymi 

unormowaniami zostaje obciążony kosztami za: 
 

• zużycie wody i odprowadzenie ścieków ustalone w oparciu o odczyt wodomierza 
indywidualnego zamontowanego w lokalu, 

 
oraz 
 

• „uchyb” – naliczony proporcjonalnie do zużytej wody i odprowadzonych 
ścieków według wskazań wodomierza indywidualnego. 

 
Należy nadmienić, że różnice pomiędzy wskazaniami wodomierza głównego na budynku, 
a sumą wskazań wodomierzy indywidualnych występują praktycznie zawsze  i zostały 
przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007r w 
sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze  oraz szczegółowego 
zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych 
przyrządów  pomiarowych ( Dz. U 2007, nr 209, poz. 1513), jak również dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady MID.  
 
W myśl obowiązujących przepisów błędy graniczne dopuszczalne wodomierzy  
w użytkowaniu są równe dwukrotnej wartości błędów granicznych 
dopuszczalnych, co w praktyce przekłada się na błędy w 
granicach + 10%. Odchylenia wskazań wodomierzy do 10% są zatem 
uznawane za zjawisko zupełnie normalne i mieszczące się w 
normie. Niepokojące są natomiast odchylenia powyżej 10%. 
 



Główną przyczyną powstawania różnicy wskazań  wodomierzy, o której mowa powyżej 
jest klasa i sposób zamontowania wodomierzy głównych i indywidualnych (im wyższa 
klasa wodomierza, tym mniejsze różnice wskazań, przy wyższej klasie wodomierza nie 
ma też znaczenia czy jest on montowany w pionie, czy w poziomie ), niejednoczesność 
odczytów wodomierzy indywidualnych i wodomierza głównego, błędy pomiarowe 
wodomierzy, niewłaściwy dobór wodomierza głównego oraz pobór wody poniżej progu 
rozruchu wodomierza indywidualnego ( np. cieknące spłuczki, krany, itp.). 
Należy też zwrócić uwagę, że w ostatnim przypadku mowa jest o wodzie pobranej i 
odnotowanej przez wodomierz główny na budynku, ale nie odnotowanej przez 
wodomierz indywidualny zamontowany w lokalu ( stąd powstające różnice). 
 

W celu ograniczenia uchybu Spółdzielnia podejmuje szereg działań, z których 
wymienić należy przede wszystkim: 
 

• przestrzeganie okresu legalizacyjnego wodomierzy, który wynosi 5 lat, 
 

• montaż nowoczesnych wodomierzy (firmy Apator Powogaz SA, smart+) 
wyposażonych w nakładki radiowe do zdalnego odczytu, które są bardzo czułe  i 
dokładne (klasa MID 100 i MID 80), posiadają niski próg rozruchu – 6-8 
litrów/godzinę, a poprzez nakładkę radiową pozwalają na jednoczesność odczytu 
wszystkich wodomierzy indywidualnych w budynku bez wchodzenia do 
poszczególnych lokali, wodomierze te pozwalają też na wykrycie przypadków 
manipulacji przy wodomierzu (rejestrują datę  i okres oddziaływania magnesem 
neodymowym, uszkodzenia mechaniczne wodomierza lub nakładki), 

 
• poddawanie jednoczesnej kontroli wizualnej i zdalnej wodomierzy (Spółdzielnia 

kilkukrotnie przeprowadzała kontrole w roku 2012 i 2013,  w celu sprawdzenia 
prawidłowości działania wodomierzy, a także prawidłowości podłączenia 
urządzeń pobierających wodę, takich jak: pralki, zmywarki, spłuczki, itp), 

 
• analizowanie wskazań wodomierzy i w razie stwierdzenia niepokojących sygnałów 

montowanie nowych lub legalizację urządzeń,                 
 
Uczulamy jednocześnie mieszkańców, aby na bieżąco kontrolowali swoje 

wodomierze w lokalach i niezwłocznie zawiadamiali Dział Techniczny o ewentualnych 
nieprawidłowościach. 
Bardzo ważne jest też utrzymywanie  w sprawności armatury łazienkowej, aby 
wyeliminować zjawisko „cieknących spłuczek” i „kapiących kranów”. 
Niestety mimo podejmowania różnych działań i zamontowania nowocześniejszych 
wodomierzy uchyby są nadal zjawiskiem występującym i to nie tylko w naszych 
zasobach. 
 
Zapewniamy, że działania związane z kontrolą i ograniczeniem tego stanu rzeczy są i 
będą na bieżąco wykonywane przez pracowników Spółdzielni. 
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