Informacja nt warunków montażu dodatkowego wodomierza do opomiarowania wody
bezpowrotnie zużytej *
Zgodnie z art. 27 ust. 4, 5, 6 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747), w rozliczeniach ilości
ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy
wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza,
zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. Po stronie odbiorcy usług leży eksploatacja
wodomierza tzn. naprawy i okresowa legalizacja. Okres ważności cechy legalizacyjnej
wodomierza aktualnie wynosi 5 lat. Po upływie tego okresu odbiorca usług zobowiązany jest
dokonać ponownej legalizacji w uprawnionym punkcie serwisowym wodomierzy.
W rozumieniu Ustawy (art. 2 ust. 3), odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług
wodociągowo-kanalizacyjnych na podstawie umowy na dostarczanie wody i odprowadzanie
ścieków, podpisanej z przedsiębiorstwem wod-kan. Wskazania wodomierza
dodatkowego będą uwzględniane w rozliczeniach w przypadku, gdy pomiar zużycia wody
odbywa się w oparciu o wskazania wodomierza głównego (wodomierz główny-przyrząd
pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu
wodociągowym). PWiK Sp. z o.o. w Ornecie uwzględniać będzie w rozliczeniach wskazania
tylko jednego wodomierza dodatkowego dla jednego odbiorcy, posiadającego ww. umowę.
Techniczne warunki montażu dodatkowego wodomierza:
1. Wodomierz dodatkowy wraz z zaworami winien być montowany za wodomierzem
głównym. Wodomierz należy montować zgodnie z instrukcją producenta oraz
obowiązującymi normami.
2. W przypadku budynku wielorodzinnego, wodomierz dodatkowy należy zamontować na
wydzielonym rurociągu, zasilającym punkt czerpalny. Rurociąg ten winien być włączony do
instalacji przed innymi wodomierzami. Mieszkańcy wspólnoty ustalają sposób rozliczania
wskazań wodomierza dodatkowego. Wodomierz ten ma służyć do opomiarowania wody
bezpowrotnie zużytej do podlewania zieleni bezpośrednio związanej z budynkiem.
Podlewanie zieleni nie powinno zakłócać poboru wody w mieszkaniach.
3. W skład zestawu wodomierzowego (zgodnie z kierunkiem przepływu wody) wchodzą:
zawór kulowy, wodomierz.
4. Zestaw wodomierzowy należy montować bezpośrednio przed punktem czerpalnym (zaleca
się montowanie na konsoli) na zewnątrz lub wewnątrz budynku, bądź w studni
wodomierzowej na terenie posesji - wodomierz nie ogranicza ilości punktów poboru wody
pod warunkiem, że instalacja rozprowadzająca wodę do podlewania zlokalizowana będzie na
zewnątrz budynku.
5. Wodomierz winien być zabezpieczony przed zamarzaniem.
6. Budynek musi być wyposażony w zawór antyskażeniowy, zamontowany na instalacji
wewnętrznej, bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego.
7. Lokalizację i sposób montażu wodomierza dodatkowego uzgadnia się w Dziale Sieci WodKan - tel. 552421415. Zaleca się przygotowanie szkicu montażu przez osobę z odpowiednimi
uprawnieniami.
8. Po zamontowaniu ww. należy zlecić jego odbiór i rejestrację w Dziale Sieci
Wodociągowej.

9. W celu jednoznacznego stwierdzenia miejsca zamontowania wodomierza dodatkowego,
podczas odbioru, przedstawiciel PWiK Sp. z o.o. potwierdza szkic inwentaryzacyjny
lokalizacji wodomierza. Szkic winien być podpisany przez inwestora oraz przedstawiciela
PWiK Sp. z o.o.
10. Po dokonaniu powyższego PWiK Sp. z o.o. w terminie do 2 tygodni prześle nową umowę
o dostawę wody i odprowadzanie ścieków, której podpisanie i zwrot będzie warunkiem
uwzględnienia w rozliczeniach ilości bezpowrotnie zużytej wody.

Telefony:
Dział Sieci Wod-Kan: 55 24 21 415
Dział Zbytu Wody: 55 24 21 462

* Obowiązuje od dnia 01 września 2015 r.

