
WARUNKI TECHNICZNE 

montażu wodomierza rejestrującego ilość 

bezpowrotnie zużytej wody 

 
 
 Miejski Zakład Komunalny - spółka z o.o. w Leżajsku zwany dalej Przedsiębiorstwem określa 
warunki techniczne zainstalowania wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody. 
 
 Stosownie do Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i o 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz.858 z późn. zm.) w rozliczeniach pomiędzy 
Odbiorcą usługi a Przedsiębiorstwem ilość wody bezpowrotnie zużytej ustalana będzie na podstawie wskazań 
dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy usługi. 
Dodatkowy wodomierz (podlicznik) przysługuje wyłącznie Odbiorcy usługi który za dostawę wody 
rozliczany jest według wskazań urządzenia pomiarowego (wodomierza), a nie przysługuje Odbiorcy usługi 
rozliczanego według ryczałtu. 
Ilość bezpośrednio zużytej wody będzie podstawą do zmniejszenia ilości odprowadzanych 
 

Warunki techniczne: 

 
1. Odbiorca usługi zobowiązany jest do zainstalowania wodomierza DN 15.  
2. Montaż wodomierza winien  być wykonany zgodnie z wymogami Polskich Norm (PN ISO 4064-2 

oraz PN-B-10720) dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych. 
3. Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie 

z kierunkiem przepływu wody). Montaż wodomierza dopuszcza się wyłącznie  
w układzie poziomym. 

4. Dopuszcza się lokalizacje wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody:  
a. zestaw wodomierzowy należy umieścić przed punktem poboru bezpośrednio zużywanej wody 

w odległości nie większej niż 2,00 m. od tego punktu, 
b. zestaw wodomierzowy można umieścić przed punktem poboru wody w odległości większej 

niż 2 m, gdy przebieg rurociągu jest widoczny na całej długości. 
5. Przy zabudowie wodomierza należy zachować odcinki proste przed i za wodomierzem zgodnie  

z wymogami dla danego typu wodomierza. 
6. Przy montażu wodomierza należy stosować zawory kulowe (przed i za wodomierzem). 
7. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plombę.  
8. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (dogodnym do kontroli - 

odczytu), zabezpieczonym przed zamarzaniem, zalaniem wodą i uszkodzeniem.  
9. Odbiorca usługi po zakończeniu robót zobowiązany jest zlecić w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ul. 

Żwirki i Wigury 3 zamontowany wodomierz do kontroli i odbioru. Do zlecenia należy dołączyć do 
wglądu kartę gwarancyjną wodomierza. Dostawca wody dokonuje kontroli zgodności  wykonanych 
robót z ustaleniami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych,  a także jest upoważniony do 
żądania usunięcia stwierdzonych ewentualnych wad i nieprawidłowości w montażu. 

10. Zmiana sposobu ustalania ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli 
zgodności wykonanych robót z wymogami zawartymi w warunkach technicznych, odbiorze, 
zaplombowaniu wodomierza i podpisaniu umowy. 

11. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo; 
a) uszkodzenia wodomierza, 
b) uszkodzenia plomb, 
c) nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności 

legalizacji  
wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane i uwzględniane, a ilość 

odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczanej do 

nieruchomości ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego. 
12. Każdorazowej wymiany wodomierza oraz  jego legalizacji (po upływie okresu jej ważności) dokonuje 

Odbiorca usługi własnym kosztem i staraniem. 



13. Potrzebę zerwania plomby w celu wymontowania wodomierza, Odbiorca usługi zgłasza wcześniej  
w Przedsiębiorstwie. 

14. Po każdej wymianie wodomierza Odbiorca usługi zobowiązany jest złożyć zlecenie jego kontroli i 
odbioru w siedzibie Przedsiębiorstwa.  

15. Wskazania wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody będą uwzględnianie  
w okresie od 1 kwietnia do 30 września każdego roku.  

 
 
 
Okres ważności legalizacji wodomierza określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody 
(wodomierzach) i wynosi 5 lat licząc od daty zakupu. 


