OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA
DODATKOWEGO
dla potrzeb rejestracji ilości bezpowrotnie zużytej wody
Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne – AQUA CEDRY sp. z o.o. informuje, że odliczanie
z wodomierza głównego ścieków, w związku z używaną wodą na cele podlewania upraw, następuje
w oparciu o ilość ustaloną wyłącznie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego
na koszt odbiorcy, oraz po dokonaniu odbioru przez pracowników spółki AQUA CEDRY.
Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza:
• Odbiorca może posiadać tylko jeden wodomierz dodatkowy, rejestrujący ilość bezpowrotnie zużytej
wody,
• Przy zabudowie wodomierza dodatkowego należy stosować zawory odcinające przed i za
wodomierzem,
• Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być zgodne
z wynikami badań dla danego typu dodatkowego wodomierza,
• Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby fabryczne. Okres ważności legalizacji
określony jest w obowiązujących przepisach o urządzeniach pomiarowych do wody i wynosi 5 lat
(Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie prawnej kontroli
metrologicznej przyrządów pomiarowych. Dz. U. z 2017 r. poz. 969).
• Parametry techniczne wodomierza dodatkowego:
•
średnica ½”,
•
nominalny strumień objętości do 1,6 m3/h,
•
klasa metrologiczna R 100 lub wyższa.
• Wewnętrzna instalacja wodociągowa w budynku wg. obowiązujących przepisów musi
być wyposażona w zawór antyskażeniowy (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.).
• Wodomierz dodatkowy w instalacji wodociągowej należy zamontować w studni wodomierzowej
lub w pomieszczeniu w którym znajduje się wodomierz główny, za wodomierzem głównym (licząc
zgodnie z kierunkiem przepływu wody z magistrali) - szeregowo.
• Pomieszczenie w którym znajduje się wodomierz dodatkowy powinno zapewniać łatwy dostęp
do w/w wodomierza (wygodny dla odczytu i wymiany). Wodomierz musi być zabezpieczony przed
zalaniem lub zamarzaniem.
• Bezpośrednio za wodomierzem dodatkowym musi być zlokalizowany punkt czerpalny wody
bezpowrotnie zużytej. Punkt czerpalny wody ogrodowej bezpowrotnie zużytej powinien znajdować
się poza obrysem budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci
Przedsiębiorstwa wodociągowo -kanalizacyjnego (patrz schemat poniżej).
• Za miejscem montażu wodomierza dodatkowego dla instalacji wody bezpowrotnie zużytej poza
obrysem budynku nie może znajdować się żaden punkt poboru wody na cele bytowe.
• Instalacja wodociągowa wody bezpowrotnie zużytej powinna być wyposażona w zawór spustowy
umożliwiający odwodnienie wodomierza dodatkowego w okresie wystąpienia ujemnych temperatur.
Wykonanie prac montażu dodatkowego wodomierza należy zgłosić do odbioru w AQUA CEDRY
Sp. z o.o.
• Całość prac związanych z instalacją wodomierza dodatkowego, łącznie z zakupem wodomierza
dodatkowego, ewentualnymi naprawami, plombowaniem i ponowną legalizacją, wykonuje właściciel
nieruchomości „odbiorca” na własny koszt.
• Zaplombowanie i wprowadzenie do ewidencji wodomierza dodatkowego nastąpi po pozytywnie
zakończonej kontroli zgodności wykonanych robót z „WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA
DODATKOWEGO”.
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W przypadku przygotowania wodomierza wraz z instalacją, niezgodnie z przepisami, przy kolejnej
próbie montażu i/lub plombowania, zostaną doliczone dodatkowe koszty związane z ponownym
i poprzednim przyjazdem oraz wykonaną pracą przez pracowników AQUA CEDRY Sp. z o.o.
Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli i wykonanym odbiorem AQUA CEDRY Sp. z o.o.
pobiera opłatę wysokości określonej w Cenniku usług.
Pracownik spółki AQUA CEDRY, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości dotyczących montażu
wodomierza dodatkowego nie dokonuje odbioru wodomierza do momentu usunięcia zastrzeżeń przez
odbiorcę.
• Warunkiem dokonywania rozliczeń ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako zmniejszająca ilość
odprowadzanych ścieków, jest posiadanie przez odbiorcę protokołu odbioru wodomierza
dodatkowego oraz uiszczenie opłaty za czynności związane z przyjazdem, sprawdzeniem instalacji
wewnętrznej , zaplombowaniem oraz rejestracją w systemach informatycznych,
W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo wodno-kanalizacyjne – AQUA CEDRY. sp. z o.o. :
•uszkodzenia wodomierza,
•uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających),
•uszkodzenia plomb AQUA CEDRY Sp. z o.o. lub mocowania tych plomb,
•nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności legalizacji,
•wykorzystania wody w sposób niezgodny z przepisami czyli tworząc ścieki,
wskazania wodomierza dodatkowego nie będą odczytywane ani rozliczane, a ilość odprowadzanych
ścieków dla potrzeb wystawienia faktury będzie określana jako równa ilości wody dostarczonej
do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego).
• Właściciel nieruchomości (w przypadku Wspólnot mieszkaniowych – administrator) zapewnia
jednoczesny dostęp do odczytu wszystkich wodomierzy.
KLAUZULA KOŃCOWA
Przypominamy, iż wodomierz dodatkowy opomiarowuje wodę, która nie została odprowadzona
do kanalizacji sanitarnej. Wszelkie modyfikacje instalacji w przyszłości lub działania powodujące zrzut
wody pobranej jako bezpowrotnie zużytej poprzez wodomierz dodatkowy do kanalizacji sanitarnej
zgodnie z Art. 28 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z póź. zm. (Dz. U. 2018 poz. 1152) podlegają karze ograniczenia
wolności albo grzywny do 10 000 zł. Ponadto w myśl Art. 7 w/w ustawy przypominamy, iż osoby
reprezentujące przedsiębiorstwo wod-kan mają prawo dostępu oraz kontroli wodomierzy.
W sprawach nie unormowanych w warunkach montażu zastosowanie mają przepisy Ustawy z dnia 7
czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z póź. zm.
(Dz. U. 2018 poz. 1152) oraz Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie
gminy Cedry Wielkie (Uchwała nr VII/67/03 Rady Gminy z dnia 02.06.2003r.)
Załączniki:
Prawidłowy schemat instalacji w budynku i w studni wodomierzowej.

Zapoznałem się z w/w wytycznymi
……………..………………………
(Data i podpis)
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Schemat instalacji wodomierza dodatkowego w budynku

Schemat instalacji wodomierza dodatkowego w studni wodomierzowej
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