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                          DRUK Nr 19 
               
                                                 

 
Montaż wodomierza dodatkowego służącego do 
opmiarowania   wody bezpowrotnie zużytej 

 
Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków                                                      

w przypadku podlewania przydomowej zieleni 

 
 
 Informujemy, iż istnieje możliwość odliczenia ilości odprowadzanych ścieków z posesji o ilość wody 
używanej  do celów podlewania zieleni,  pod warunkiem udokumentowania jej rzeczywistego zużycia. W tym celu 
wymagane jest opomiarowanie instalacji do podlewania oddzielnym, dodatkowym  wodomierzem służącym do 
pomiaru wody bezpowrotnie zużytej . 
 
 
I Warunki techniczne montażu wodomierza dodatkowego: 
 

- wodomierz należy zamontować na wodociągowej instalacji wewnętrznej, na odcinku po wodomierzu głównym. 
 Preferowanym rozwiązaniem jest montaż przy ścianie przez którą przewód do podlewania przechodzi na 
zewnątrz budynku. 
- niedozwolone jest wykonywanie przyłączeń innych przewodów wewnątrz budynku na odcinku po wodomierzu 
dodatkowym / poza instalacją służącą wyłącznie do podlewania /, 
- w przypadku gdy wodomierz główny umieszczony jest w studni wodomierzowej na terenie posesji, dopuszcza 
się umieszczenie wodomierza dodatkowego w tej samej studni, na odgałęzieniu przewodu przeznaczonego tylko  
do podlewania, 
- instalacja służąca do podlewania powinna być wyposażona w przewód spustowy z zaworem umożliwiającym 
odwodnienie wodomierza w okresie wystąpienia ujemnych temperatur, 
- przewody na których montowany wodomierz dodatkowy powinny być trwale przymocowane wspornikami do 
ściany lub innego elementu ograniczającego wstrząsy i drgania instalacji oraz jej przesuwanie 
- wodomierz powinien być zamontowany zgodnie z instrukcją montażu producenta i być wyprodukowany jako 
urządzenie pomiarowe klasy „C” / najczęściej ma on średnicę ½”, a odcinek prosty przewodu przed wodomierzem 
musi mieć długość 5-ciu średnic wodomierza, natomiast za wodomierzem 3-ch średnic /  
W przypadku montażu wodomierza innego niż skrzydełkowy – mechaniczny lub celem uzyskania informacji 
doboru i sposobu montażu wodomierza należy porozumieć się z służbami technicznymi PWK, 
- do montażu dopuszcza się tylko wodomierze posiadające aktualną cechę legalizacyjną / ważność cechy – 5 lat / 
- wodomierz dodatkowy powinien być zamontowany w miejscu zapewniającym dostęp pracownikom 
dokonującym odczyt jego stanu. 
 

  Całość  prac instalacyjnych, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualnymi naprawami, 
plombowaniem i ponowną legalizacją licznika wody , wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości na 
własny koszt.  
 

  W umówionym terminie odpowiednie służby naszego przedsiębiorstwa dokonają sprawdzenia poprawności 
montażu wodomierza dodatkowego oraz odpłatnie oplombują elementy złączne (śrubunki), co jest warunkiem 
uznania wodomierza dodatkowego za wodomierz służący opomiarowaniu wody bezpowrotnie zużytej. 
 
II Zasady rozliczania zużycia wody i odprowadzonych ścieków przy zainstalowaniu wodomierza  
dodatkowego: 

  
Odczyt wskazań wodomierza opomiarowującego wodę bezpowrotnie zużytą i wodomierza głównego wykonywany 
będzie przez pracownika PWK .   
 
Określenie należności za: 
a) dostarczoną wodę – ustalone jest na podstawie wskazań wodomierza głównego stanowi iloczyn zużycia oraz 

aktualnej ceny, 
b) odprowadzane ścieki – ustalone jest jako iloczyn aktualnej ceny oraz różnicy wskazań wodomierza głównego 

i wodomierza dodatkowego służącego opomiarowaniu wody bezpowrotnie zużytej.    
 

Załącznik : 

- przykładowy schemat instalacji w budynku 

 




