
 

WARUNKI  TECHNICZNE  MONTAŻU,  EKSPLOATACJI  I  ROZLICZANIA 

WODOMIERZA  DODATKOWEGO 

DO  ROZLICZANIA  ILOŚCI  WODY  ZUŻYTEJ  BEZPOWROTNIE 

(POMNIEJSZANIA ILOŚCI ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW) 

 

 

Zgodnie z art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę 

i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 328) – „W rozliczeniach ilości 

odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, 

gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego 

na koszt odbiorcy usług”.  

Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza dodatkowego zalecane jest przeanalizowanie 

i porównanie kosztów wykonania instalacji oraz utrzymania wodomierza (cykliczna opłata abonamentowa 

i koszt legalizacji) z późniejszymi zyskami z pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków (istotna jest tu 

ilość pobieranej wody do celów nie powodujących powstawanie ścieków). 

Przyjęcie do rozliczania wodomierza dodatkowego możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy 

Odbiorca zawarł umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków ze Świdnickim Gminnym 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o.. 

 

Wodomierz taki winien zostać zainstalowany i eksploatowany zgodnie z poniższymi warunkami : 
 

1. Wodomierz należy wbudować w instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym (licząc zgodnie 

z kierunkiem przepływu wody) przed każdym punktem czerpalnym wody zużywanej bezpowrotnie. 

2. Odległość pomiędzy wodomierzem a punktem czerpalnym nie może przekraczać 1,5 m. 

3. Przed wodomierzem należy zamontować zawór przelotowy, przy czym winien on posiadać kurek 

spustowy do odwadniania wodomierza i instalacji za nim (zabezpieczenie przez zamarzaniem). 

W celu skutecznego odwodnienia wskazane jest zachowanie spadku instalacji od punktu czerpalnego 

w kierunku zaworu z korkiem spustowym. Wskazany jest montaż zaworu przelotowego również za 

wodomierzem. 

4. Instalacja pomiędzy wodomierzem a punktem czerpalnym winna być widoczna na całej długości i za- 

bronione jest wykonanie jakichkolwiek odgałęzień na tym odcinku. Miejsce montażu wodomierza oraz 

przebieg instalacji do punktu czerpalnego nie może budzić wątpliwości, że pobierana woda nie wpłynie 

do instalacji kanalizacyjnej. 

5. Parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do planowanego zużycia i możliwości przyłącza. 

Ilość pobieranej wody, zmierzonej na wodomierzu dodatkowym, winna mieścić się w ilości wskazanej 

w warunkach technicznych, wydanych dla danego przyłącza wodociągowego. 

6. Wodomierz winien być zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentacją 

techniczno-ruchową podaną przez jego producenta.  

7. Wodomierz winien być zamontowany w sposób umożliwiający swobodny i bezpieczny jego odczyt. 

8. Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną oraz po odbiorze technicznym nienaruszone 

plomby monterskie. 

9. Po wykonaniu prac instalacyjnych wg powyższych warunków należy zgłosić do Świdnickiego Gmin- 

nego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Bystrzycy Dolnej nr 55A gotowość do dokonania 

odbioru technicznego i zaplombowania wodomierza przez pracownika przedsiębiorstwa poprzez wypeł- 

nienie i złożenie wniosku o odbiór techniczny i rozliczanie wodomierza dodatkowego. 

10. W przypadku pozytywnego wyniku odbioru technicznego oraz zaplombowania wodomierza 

sporządzony zostanie przez pracownika przedsiębiorstwa stosowny protokół, którego 1 egz. otrzyma 

Odbiorca usług a 1 egz. przedsiębiorstwo. 

11. Uwzględnienie w rozliczeniach wodomierza dodatkowego nastąpi z datą i jego stanem wskazanym 

w protokole odbioru. 

 

 



 

 

12. W przypadku negatywnego wyniku odbioru technicznego – przyczyny odmowy zostaną opisane w pro- 

tokole, a tym samym Odbiorcę uznaje się za wezwanego do ich usunięcia i powtórnego zgłoszenia goto- 

wości do dokonania odbioru. 

13. Czynności związane z każdorazowym odbiorem technicznym, bez względu na jego wynik, oraz zwią- 

zane z plombowaniem monterskim wodomierza dodatkowego są czynnościami płatnymi przez Odbiorcę 

zgodnie z aktualnie obowiązującym w przedsiębiorstwie cennikiem usług dodatkowych. Płatność nastę- 

puje na podstawie faktury VAT wystawionej przez przedsiębiorstwo.  

14. Brak możliwości dokonania odczytu wodomierza dodatkowego z przyczyny nie leżącej po stronie 

przedsiębiorstwa nie wstrzymuje rozliczenia wodomierza głównego. Pomniejszenie ilości odprowadza- 

nych ścieków o wskazania wodomierza dodatkowego nastąpi w takim przypadku przy kolejnym jego 

odczycie, kumulując wskazanie wodomierza dodatkowego za cały okres od jego ostatniego odczytu. 

15. Każdorazowy odczyt stanu wodomierza dodatkowego lub inne czynności techniczne (np. wtórne 

plombowanie bez względu na jego przyczynę) upoważnia pracowników przedsiębiorstwa do kontroli 

poprawności wykonania i użytkowania instalacji związanej z tym wodomierzem. 

16. W którymkolwiek przypadku dotyczącym wodomierza dodatkowego : ingerencja Odbiorcy w odcinek 

pomiędzy wodomierzem dodatkowym a punktem czerpalnym, utrata ważności cechy legalizacyjnej, 

uszkodzenie wodomierza, uszkodzenie lub zerwania cechy legalizacyjnej, uszkodzenie lub zerwanie 

plomby monterskiej, awaria (zatrzymanie) wodomierza – nie będzie on uwzględniany w rozliczeniach, 

a ilość odprowadzonych ścieków określana będzie na podstawie wskazań wodomierza głównego. 

 

W uzasadnionych przypadkach Świdnickie Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. może 

wyrazić zgodę na odstępstwo od w/w warunków technicznych montażu wodomierza dodatkowego, 

w przypadkach braku możliwości spełnienia w/w warunków technicznych przez Odbiorcę, jeśli zakres 

tych odstępstw w ocenie przedsiębiorstwa pozostanie bez wpływu na prawidłowe korzystanie z możli- 

wości rozliczania (pomniejszania) odprowadzanych ścieków w oparciu o wskazania wodomierza 

dodatkowego. 

 

 

Przykładowy właściwy montaż wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej : 

 
 

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

 

……………………………………………………………….………………………………………………………………………… 
d a t a  podpis pracownika wydającego warunki 

 


