
Ogólne warunki montażu dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości 

wody bezpowrotnie zużytej na terenie  Gminy Miejskiej   Skórcz  
  

  

Zakład Gospodarki Miejskiej w  Skórczu  informuje, że w rozliczeniach ilości 

odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana 

wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie 
dodatkowego wodomierza.  

Poniżej określamy warunki montażu dodatkowego wodomierza odliczającego (np na 

podlewanie ogrodu):   

  

1. Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób 

uniemożliwiający jej pobór dla innych celów.  

2. Wodomierz powinien być wbudowany, tak aby jego liczydło (tarcza odczytowa) 

znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1,6 m nad posadzką, w takiej pozycji aby 

jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień.  

3. Za wodomierzem dodatkowym należy zastosować, zgodnie z obowiązującymi normami, 

zawór zwrotny antyskażeniowy.  

4. Wielkość  podlicznika wody zimnej określa się na .Ф....15..mm.  

5. Dla dodatkowych wodomierzy odliczających wymagane jest stosowanie prostych 

odcinków o średnicy rury równej średnicy nominalnej wodomierza DN o długości:  

• 6 x DN         - przed wodomierzem  

• 3 x DN         - za wodomierzem   

6. Podlicznik zamontować przy wyjściu wewnętrznej instalacji wodociągowej za 

zewnętrzną ścianę budynku, gdzie zlokalizowany zostaje zawór czerpalny  

7. Instalacja wodociągowa rozprowadzona za wodomierzem dodatkowym musi być 
widoczna na całej długości do wyjścia poza ścianę budynku,  

8. Za miejscem montażu podlicznika, do wyjścia instalacji nie może znajdować się żaden 

punkt poboru wody,  

9. W celu odprowadzenia wody z instalacji (w okresie zimy) należy zamontować zawór 

spustowy, umiejscowiony na odcinku instalacji za wodomierzem dodatkowym  

10. Podejście wodomierzowe powinno posiadać zawory odcinające zgodnie z warunkami 

technicznymi wodomierza  

11. Wykonawcą montażu podlicznika, może być tylko przedsiębiorstwo branżowe lub firma 

posiadająca uprawnienia w zakresie instalacji wod-kan.  

12. Po wykonaniu montażu należy zgłosić wodomierz do odbioru technicznego i 

oplombowania podejścia wodomierzowego .  

13. terminie odbioru technicznego należy powiadomić pisemnie lub telefonicznie (582-46-85; 

582-46-49 , zgmskorcz@zgmskorcz.pl) ZGM na dwa dni przed terminem odbioru 

14. Koszty montażu, eksploatacji, napraw oraz legalizacji wodomierza ponosi odbiorca wody 
zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. 2013 poz. 1069) z 
póź. zm.  oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie 
prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 29). 

15. Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat dla wodomierza do zimnej wody  o           

nominalnym  strumieniu objętości Qp ≤ 10 cm³/h .  

16. Właściciel nieruchomości, administrator zapewnia  jednoczesny odczyt wszystkich 

wodomierzy .  



17. Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie dodatkowej 

zgodnie z stawkami wymienionymi w aktualnie obowiązującej taryfie.  

18. Położenie wbudowania wodomierza powinno być zgodnie z warunkami montażu i 

oznakowania podanymi w karcie gwarancyjnej .   

19. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób 

tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza 

głównego.  

20. Czynności wymienione w pkt. 12 podlegają opłacie zgodnie z obowiązującą taryfą 

wodociągowo kanalizacyjną  

Warunkiem dokonywania odliczeń kanalizacyjnych jest posiadanie przez odbiorcę 

protokołu odbioru montażu i zaplombowania podlicznika oraz opłacenie 

zaplombowania.  
  
W sprawach dotyczących warunków technicznych można kontaktować się z Wontka Stanisław 

582824685  

  

  

  

  


