
R E G U L A M I N

MONTAŻU I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY

LOKALOWYCH

W MŁODZIEŻOWEJ MIĘDZYZAKŁADOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

WE WŁOCŁAWKU

WŁOCŁAWEK, 2012



Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

1. Regulamin określa zasady montażu, użytkowania i legalizacji wodomierzy  lo- 
kalowych.

2. Określone w niniejszym regulaminie zasady dotyczą lokali  znajdujących się 
w budynkach stanowiących własność, współwłasność Młodzieżowej Między- 
zakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej we Włocławku oraz w budynkach, 

     w których Spółdzielnia sprawuje zarząd powierzony.
3. Niniejszy regulamin opracowano na podstawie:

a. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2003 r., Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami ),

b. Ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jednolity Dz. U. 
z 2000 r., Nr 80, poz. 903 z późniejszymi zmianami),

c. Ustawy  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę 
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 
123, poz. 858 z późniejszymi zmianami),

d. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  27  grudnia  2007  roku 
w  sprawie  rodzajów  przyrządów  pomiarowych  podlegających  prawnej 
kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli,(Dz. U. z 2008 r., Nr 5, 
poz. 13),

e. Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  7  stycznia  2008  r. 
w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. 
U. 2008 r. Nr 5 poz. 29),

f. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z dnia 23 października 2007 r. 
     w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szcze- 
     gółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 
     kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2007 r., 
     Nr 209, poz. 1513),
g. Statutu Młodzieżowej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej 
     we Włocławku i innych Regulaminów Spółdzielni,

§ 2

Ilekroć w niniejszym regulaminie używa się określenia:
1. „Spółdzielnia”   –  należy  rozumieć  Młodzieżową  Międzyzakładową 

Spółdzielnię Mieszkaniową we Włocławku.
2. „Lokal”   – należy rozumieć lokal mieszkalny, użytkowy i inny w 

nieruchomości budynkowej (np. kotłownia, węzeł cieplny, pralnia, wc w 
piwnicy,                               



       pomieszczenia sprzątających czy też inne pomieszczenia), w którym znajduje 
       się punkt czerpalny umożliwiający korzystanie z wody wodomierza główne-
       go.
3. „Wodomierz główny”   – należy rozumieć urządzenie pomiarowe służące do po- 

miaru ilości zakupionej wody dla danej nieruchomości budynkowej, na podsta-
wie którego Spółdzielnia rozlicza się z dostawcą wody,

4. „Wodomierz lokalowy”   – należy rozumieć, urządzenie pomiarowe służące 
     do pomiaru ilości pobranej wody, zainstalowane w lokalu,
5. „Użytkownik lokalu” – należy rozumieć, osobę posiadającą tytuł prawny 
     do lokalu  lub osobę korzystającą z lokalu o nieuregulowanym tytule prawnym.
     

Rozdział II
Zasady montażu i legalizacji wodomierzy lokalowych

oraz zmiany użytkownika lokalu

§ 3

1. Montaż wodomierzy lokalowych wraz ze wskaźnikiem ingerencji 
zewnętrznym polem magnetycznym następuje w ramach usług wykonywanych 
przez:
1.1. Dział Eksploatacji Spółdzielni
1.2. Firmy zewnętrzne.

2. Wodomierz i wskaźnik ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym stanowi 
własność użytkownika lokalu.

3. Użytkownik lokalu ponosi  pełne  koszty  montażu i  legalizacji  (poprzez  wy-
mianę wodomierzy).

4. Typ i rodzaj wodomierzy określa Spółdzielnia.
5. W  lokalu,  w  którym  oprócz  zimnej  wody  występuje  instalacja  centralnej 

ciepłej wody, opomiarowanie następuje kompleksowo (wodomierze na wodę 
zimną i ciepłą).  

6. Opomiarowanie  zużycia  wody  bezwzględnie  obejmować  musi  wszystkie 
punkty czerpalne w lokalu.

7. Po zamontowaniu wodomierza Spółdzielnia zakłada plomby w celu zabezpie-
czenia wodomierza  oraz wskaźnika MFI -3 przed niepożądaną manipulacją.

8. Karty gwarancyjne zamontowanych wodomierzy znajdują się w indywidua-
     nych w teczkach użytkowników lokali znajdujących się w Dziale Członkow- 
     sko-Mieszkaniowym.
9. Zabudowa  pionów  wodnego  i  kanalizacji  powinna  umożliwiać  swobodny 

dostęp do odczytu wodomierza, jak i również do jego montażu, czy wymiany.



§ 4

1. Legalizację Spółdzielnia dokonuje poprzez wymianę wodomierzy istniejących 
na wodomierze nowe.

2. Okres legalizacji wodomierza liczy się od pierwszego dnia  roku następującego
     po roku, w którym legalizacja została dokonana. 

3. Koszt  wymiany  wodomierzy  i  wskaźników  ingerencji  zewnętrznym  polem 
magnetycznym  ponosi użytkownik lokalu, wnosząc comiesięcznie opłaty 

      wraz z innymi opłatami za użytkowanie lokalu, za każdy posiadany wodomierz 
      lokalowy,  w wysokości ustalonej przez Spółdzielnię.
     
                                                             § 5

1. W  przypadku  zmiany  użytkownika  lokalu,  zdający  jak  i  przyjmujący, 
zobowiązani  są  do  dostarczenia  do  Spółdzielni  oświadczenia  ze  stanami 
wodomierzy na dzień przekazania lokalu – zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2. W  przypadku  niedostarczenia  do  Spółdzielni  oświadczenia  określonego 
w punkcie 1, wszelkie zobowiązania wynikające z rozliczenia  kosztów dos-
tawy wody do lokalu przechodzą na nabywcę.

Rozdział III
Zasady rozliczania kosztów wody z użytkownikami lokali

§  6

Rozliczenie kosztów dostawy wody dokonuje się w cyklach miesięcznych.

§  7

1. Podstawą  do  rozliczeń  kosztów dostawy  wody z  użytkownikami  lokali  wg 
wskazań wodomierzy lokalowych jest  podpisanie  przez  użytkownika  lokalu 
protokołu odbioru zainstalowanych wodomierzy.

2. Rozlicznie kosztów dostawy wody następuje na podstawie  odczytów wskazań 
wodomierzy lokalowych dokonanych przez osoby upoważnione przez Spół-
dzielnię.

3. W przypadku wystąpienia różnicy pomiędzy odczytem wodomierza głównego, 
      a sumą odczytów wodomierzy zainstalowanych w poszczególnych lokalach,    
      niedobór ten jest rozliczany na każdym budynku oddzielnie w okresie 
      rozliczeniowym jakim jest rok kalendarzowy.

§  8

1. W lokalach, w których wodomierze zostały zamontowane do 5-go dnia danego 
miesiąca to rozliczenie faktycznego zużycia wskazanego z wodomierzy  roz-
pocznie się tego miesiąca. Zamontowanie po 5-tym dniu danego miesiąca skut-



      kuje  rozpoczęciem rozliczenia w/g wskazań wodomierzy od następnego 
      miesiąca.
2. Do obliczeń zużytej wody przyjmuje się wskazania wodomierza lokalowego 

z dokładnością do 0,001 m3.
                                                  
                                                       

§ 9

Lokal niewyposażony w wodomierze lokalowe będzie rozliczany zgodnie z § 7 pkt.b
Regulaminu określającego zasady rozliczania przychodów i kosztów Spółdzielni 
w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz zasady ustalania opłat 
za lokale w Spółdzielni.

§ 10

1. Odczyty dokonywane są raz w miesiącu zgodnie z wywieszonym na tablicach 
ogłoszeń harmonogramem, przez osoby upoważnione przez Spółdzielnię, po-
siadające imienne identyfikatory.

2. Możliwe jest podanie odczytów wodomierzy lokalowych telefonicznie  
      lub  osobiście w dziale Członkowsko-Mieszkaniowym Spółdzielni.
3. Odczyty wskazań wodomierzy w lokalach użytkowych i innych pomieszcze-

niach dokonywane są przez służby Spółdzielni.

                                                                 §  11

1. W  przypadku  stwierdzenia  bardzo  niskich  lub  bardzo  wysokich  odczytów 
stanu  wodomierza  w  stosunku  do  poprzedniego  okresu  rozliczeniowego, 
Spółdzielnia  sama  lub  na  pisemny  wniosek  użytkownika  lokalu  zamontuje 
zastępczy  wodomierz,  celem  sprawdzenia  działania  zdemontowanego 
wodomierza. 

2. Wyniki sprawdzenia potwierdzające wadliwość wskazań wodomierza stanowią 
podstawę do korekty naliczeń za wodę w domniemanym okresie wadliwości 
wg  średniego  zużycia  z  6  miesięcy  poprzedzających  wystąpienie  zjawiska 
nieprawidłowej pracy wodomierza.

3. Wyniki  sprawdzenia  potwierdzające  poprawność  wskazań  wodomierza 
stanowią  podstawę  do   przyjęcia  ilości  wskazanych  przez  wodomierz 
skierowany do sprawdzenia i jego ponowny montaż.

     
                                                              § 12

Nie dopuszcza się możliwości rezygnacji użytkownika lokalu z rozliczenia kosztów 
dostawy wody według wskazań  wodomierzy lokalowych w przypadku,  gdy lokal 
wyposażony jest w takie wodomierze. 



                                                  Rozdział  IV
          Prawa  i  obowiązki  Spółdzielni  oraz  użytkownika  lokalu

§ 13

Prawa i obowiązki Spółdzielni.
1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo:

     a) wykonania odczytów kontrolnych w trakcie trwania okresu 
        rozliczeniowego bez zapowiedzi oraz podczas wykonywania innych prac
        w lokalu,
    b) w przypadku stwierdzenia średniego zużycia w okresie rozliczeniowym
        poniżej 1,0 m3 /osobę/m-c do montażu detektorów (wskaźnik MFI-3 ) 
        ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym powodującym zakłócenie 
        pracy wodomierza.

2. Na Spółdzielni ciążą następujące obowiązki:
    a) dokonywanie okresowych legalizacji wodomierzy w terminach
        wynikających z obowiązujących w tym zakresie przepisów, 
         poprzez wymianę wodomierzy,
     b) wymiana wodomierzy uszkodzonych, z przyczyn niezależnych od użyt-
         kownika lokalu,
     c) dokonywanie oplombowania wodomierzy podczas montażu, wymiany
         czy innych robót wymagających demontażu wodomierza,
    d) dokonanie rozliczenia zużytej wody przez lokale w danym budynku,
         zgodnie z zasadami  przyjętymi niniejszym regulaminem
    e) Spółdzielnia powiadamia użytkownika mieszkania z jedno miesięcznym
       wyprzedzeniem o upływie terminu legalizacji wodomierza.

3. W przypadku, gdy osoba odczytująca stan wodomierzy stwierdzi fakty 
opisane w § 16 ust. 1 niniejszego regulaminu, to obowiązana jest 
niezwłocznie o fakcie takim powiadomić Spółdzielnię, która powołała 
komisję, celem sprawdzenia zasadności złożonego zgłoszenia i sporządzi 

        na powyższą okoliczność protokół. 
   Wzór zgłoszenia i protokołu z przeprowadzonej kontroli  stanowią załączniki 
   nr 2, 3 i 4 do n/regulaminu. 

§ 14

          Prawa i obowiązki użytkownika lokalu.
1. W przypadku kwestionowania przez użytkownika lokalu poprawności działania 

wodomierzy  lokalowych,  użytkownik  lokalu  ma  prawo  złożyć  pisemny 
wniosek  o  sprawdzenie  prawidłowości  ich  działania.  W  przypadku 
potwierdzenia  prawidłowości  działania  wodomierzy  lokalowych  użytkownik 
lokalu  będzie  obciążony  wszystkimi  kosztami  związanymi  z  dokonaną 
ekspertyzą.

2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do:



        a) udostępnienia lokalu w celu:
        I)  dokonania odczytu wskazań wodomierzy w terminie wskazanym 
             przez Spółdzielnię,
        II) dokonywania kontroli prawidłowości działania wodomierzy,
        III) dokonania wymiany wodomierzy,
b) zabezpieczenia wodomierzy oraz plomb  przed możliwością ich uszkodzenia,
c) niezwłocznego pisemnego zgłoszenia faktu uszkodzenia wodomierza, 
    bądź plomb, podając przyczynę,
d) przestrzegania zakazu dokonywania samowolnej zmiany usytuowania 
     wodomierzy,
        I) zmiana może być dokonana na wniosek zainteresowanego za zgodą 
           i na warunkach ustalonych przez Spółdzielnię,
e) umożliwienia łatwego dostępu do wodomierzy w celu odczytu czy wymiany.

3. Użytkownik lokalu jest zobowiązany do terminowego i w pełnej wysokości
    regulowania opłat za pobraną wodę i odprowadzone ścieki oraz opłat z tytułu    
    kosztów rozliczeń i eksploatacji wodomierzy.

Rozdział  V
Postępowanie w przypadku zaniechania obowiązków użytkownika lokalu

czy nielegalnego poboru wody

§ 15

1. W przypadku niedokonania odczytów w wyznaczonym terminie, użytkownik 
lokalu  zostanie  rozliczony  zaliczkowo  na  podstawie  rzeczywistego  zużycia 
z poprzedniego okresu rozliczeniowego.

2. W przypadku braku odczytu w kolejnym okresie rozliczeniowym Spółdzielnia 
upoważniona jest  do wystawienia rachunku za wodę wg ryczałtu przyjętego 
dla danego budynku.

§ 16

1. W przypadku stwierdzenia przez Spółdzielnię faktu:
    a) ominięcia choćby jednego punktu czerpalnego znajdującego się w lokalu,
    b) stosowania innych działań wpływających na zmianę, zatrzymanie 
         lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza
         lokalowego ( w tym ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym),
    c) stwierdzenia poboru  wody nie rejestrowanego przez wodomierz,

    d) nie zgłoszenia niesprawności pracy choćby jednego wodomierza



        spowodowane celowym działaniem, samowolnego demontażu lub
        uszkodzenia jego plomb,
obciążenie takiego użytkownika lokalu za zużycie wody za okres od ostatniego
odczytu dokonanego przez służby Spółdzielni do dnia stwierdzenia w/w przy-
padków zostanie ustalone w wysokości sześciokrotnego średniego zużycia  
z  6  m-cy  dla  danego  lokalu  w  okresie  poprzedzającym  stwierdzenie  tych 
faktów.

2. W przypadku uszkodzenia wodomierza lub zerwania plomb:
     a) bez winy użytkownika- obciążenie jego za zużytą wodę za okres,
         w którym miało miejsce uszkodzenie liczone będzie w wysokości
               
         średniego zużycia z ostatniego okresu rozliczeniowego,
    b) z winy użytkownika – opłata za wodę w okresie, w którym miało miejsce
         uszkodzenie następować będzie jak określono w punkcie 1.

§ 17

 Użytkownik lokalu ponosi pełne koszty:
    a) wymiany wodomierzy i napraw wynikających z przyczyn ich
        nieprawidłowego użytkowania,
    b) ekspertyzy technicznej w przypadku potwierdzenia uszkodzenia
        wodomierza świadczącego o zamierzonym działaniu czynników
       zewnętrznych mogących mieć wpływ na prawidłową pracę tych urządzeń,

§ 18

1. Z użytkownikiem lokalu, w którym zamontowano na wodomierzu sygnalizatory 
ingerencji  zewnętrznym polem magnetycznym  Spółdzielnia  spisuje  protokół 
potwierdzony przez użytkownika wraz z informacją o zmianie wskazania 

     po zadziałaniu zewnętrznego pola magnetycznego.
2. Stan zamontowanych detektorów ( wskaźnik MFI-3) będzie kontrolowany 

doraźnie przez  Spółdzielnię lub osobę  przez Spółdzielnię upoważnioną.
3.W przypadku stwierdzenia:

    a) wskazań detektora (wskaźnik MFI-3) informującego o zadziałaniu na wo-
        domierz zewnętrznego pola magnetycznego,
    b) usunięcia bądź uszkodzenia go w sposób mechaniczny,

  użytkownik lokalu zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości 200,00 zł.
  za 1 uszkodzony detektor (wskaźnik MFI-3)  za zużycie wody zgodnie z § 16  

pkt.1  niniejszego  regulaminu oraz dodatkowo innymi kosztami ( zakup i mon-
taż nowego detektora, plomby i inne ).



Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 19
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego, Prawa Spółdzielczego oraz Statutu.

§ 20

Traci moc Regulamin montażu i użytkowania wodomierzy lokalowych w Młodzieżo-
wej Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjęty uchwałą Rady  Nadzor-
czej MMSM Nr X/35/6/2011 z dnia 28.03.2011 r. 

§ 21

Powyższy Regulamin  został przyjęty przez Radę Nadzorczą dnia 12.11.2012 r. 
uchwałą nr XI/19/1/2012.

Sekretarz                                                                Przewodniczący
Rady Nadzorczej                                                    Rady Nadzorczej

Beata Łupińska                                                       Piotr Kącki

                                                 

                           ZAŁĄCZNIK   Nr  1

                                                                    Włocławek dnia______________



Ja niżej podpisany/a niniejszym oświadczam, iż w dniu dzisiejszym w lokalu 

mieszkalnym nr ___ przy ulicy_________________:
  
 1) Stan wodomierzy wynosił:

       Wodomierz CW:  Nr_________________  stan_________________ ,

       Wodomierz ZW : Nr_________________ stan _________________ ,

  2) Wodomierze jak również plomby, detektory (wskaźniki MFI – 3) * nie posiadają

       widocznych śladów uszkodzeń.

Oświadczenie niniejsze zostaje spisane na okoliczność zmiany użytkownika w/w 

lokalu.

* niepotrzebne skreślić                       ___________________________________
                                                                         
                                                                                 Czytelny podpis – zdający lokal

                                                 ___________________________________

                                                                 Czytelny podpis – przejmujący lokal

                                                                                                                 Załącznik nr 2

Z  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

Niniejszym informuję, iż w dniu __________________  podczas dokonywania 



odczytu wodomierzy zamontowanych w lokalu mieszkalnym nr ____ przy ulicy 
_______________________________ stwierdziłem:

 1/ zamazany obraz  detektora/ów ( wskaźnik MFI-3 ) zamontowanego na liczniku 
     CW, ZW, obydwu licznikach *,
2/ mechaniczne uszkodzenie licznika CW, ZW, obydwu liczników *,
3/ uszkodzenie plomby założonej na liczniku CW, ZW, obydwu licznikach *.

Włocławek dnia _______________                ___________________________
                                                                              ( czytelny podpis inkasenta )

* Niepotrzebne skreślić.                                                   __________________________________
                                                                                         ( czytelny podpis Kierownika Działu NP )

Załącznik nr 3 

Protokół z przeprowadzonej w dniu ______________kontroli 
detektorów – wskaźników MFI-3 – zamontowanych na wodomierzach 

w lokalu mieszkalnym nr ____ przy ulicy ___________



Komisja w składzie:

1/ Zbigniew Budner     - Przewodniczący Komisji
2/ Roman Czerwiński  - Członek Komisji

w obecności : ______________________________________________________________

Ustalenia Komisji:

Na podstawie zgłoszenia złożonego w biurze MMSM  dnia ________________ przez 
_______________________________komisja stwierdza :

- na liczniku CW  o Nr ____________  zamontowany detektor – wskaźnik MFI-3 – ingerencji 
zewnętrznym polem magnetycznym, na który naklejono etykiety plombowe o numerze
_______________________________:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

-  na liczniku ZW  o Nr ____________  zamontowany detektor – wskaźnik MFI-3 – ingerencji 
zewnętrznym polem magnetycznym, na który naklejono etykiety plombowe o numerze
_______________________________:   
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Protokół sporządzono w  2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron. 

P  O  D  P  I  S  Y  

1/ ________________________                                      
                                                                                      ________________________
                                                                                       / podpis właściciela lokalu /

2/ ________________________                 

      Załącznik nr 4 

Protokół z przeprowadzonej w dniu ______________kontroli 
wodomierzy zamontowanych  w lokalu mieszkalnym 

nr ____ przy ulicy ___________



Komisja w składzie:

1/ Zbigniew Budner     - Przewodniczący Komisji
2/ Roman Czerwiński  - Członek Komisji

w obecności : ______________________________________________________________

Ustalenia Komisji:

Na podstawie zgłoszenia złożonego w biurze MMSM  dnia ________________ przez 
_______________________________komisja stwierdza :

- licznik CW  o Nr _____________  Nr plomby __________________ Stan: _____________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

- licznik ZW  o Nr _____________  Nr plomby__________________ Stan: ______________  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Protokół sporządzono w  2 egzemplarzach , po 1 egzemplarzu dla każdej ze stron 

Załączniki ___________________________________________________________

P  O  D  P  I  S  Y  

1/ ________________________                                      
                                                                                      ________________________
                                                                                       / podpis właściciela lokalu /

2/ ________________________                 

                                                                                          Włocławek dnia  ………………….
Protokół  montażu wskaźnika MFI – 3 ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym
      Adres użytkownika lokalu: ul. Toruńska/Hoża  …. / …..         87 – 800  Włocławek 

Imię i nazwisko użytkownika lokalu: 
………………………………………………………….                                        Na wodomierzu 



C.W. o numerze: …………………… zamontowano wskaźnik MFI – 3 ingerencji zewnętrznym 
polem magnetycznym, na który naklejono etykietę plombową o numerze: 

………………………….                         Na wodomierzu  Z.W. o numerze:  ………………….. 
zamontowano wskaźnik MFI – 3 ingerencji zewnętrznym polem magnetycznym, na który 

naklejono etykietę plombową o numerze:         …………………………..             Oświadczam, że 
po zainstalowaniu na wodomierzach w/w wskaźniki są w stanie nienaruszonym jak poniżej. 

 
Również przyjmuję do wiadomości, że zniszczenie oryginalnej struktury magnetycznej wskaźnika 

wynika tylko              i wyłącznie z ingerencji bardzo silnym polem magnetycznym, co jest 
jednoznaczne z nielegalnym poborem wody. 

 
Mechaniczne zniszczenie w/w wskaźników skutkuje zastosowaniem przepisów  zawartych w 

rozdziale  V § 18 Regulaminu montażu i użytkowania  wodomierzy lokalowych w Młodzieżowej 
Międzyzakładowej Spółdzielni    Mieszkaniowej  we Włocławku. 

Czytelny podpis lokatora                                                                       Czytelny podpis montera

       ……………………………………..                                          …………………………………

P  R  O  T  O  K  Ó  Ł
z wymiany wodomierzy w lokalu mieszkalnym nr ____ przy ulicy

 Toruńskiej ____ spisany dnia ________________

1/ W dniu dzisiejszym dokonano:



     a/ demontażu wodomierzy o Nr i stanach :

         - wodomierz „CW”- Nr _____________ stan ___________, nr plomby MMSM

         - wodomierz „ZW”-  Nr _____________ stan ___________, nr plomby MMSM

    b/ zamontowania wodomierzy jednostrumieniowych suchobieżnych model GSD8-45ºø1/2” 
       ze wskaźnikiem MFI-3 o Nr i stanach :

        - wodomierz „CW”-1,6- Nr ____________ stan __________, nr plomby ____________

        - wodomierz „ZW”-1,6- Nr ____________ stan __________, nr plomby ____________ 

2/ Okres gwarancji i legalizacji zamontowanych wodomierzy wynosi  60 miesięcy.
3/ Powyższych czynności z ramienia MMSM dokonał:

    ___________________ w obecności głównego lokatora____________________________
                                                                                                            / czytelny podpis/


