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Warunki techniczne do projektowania urządzeń i przyłączy wod-kan. 

 

DOTYCZY: 
Warunków montażu dodatkowego wodomierza do opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej 

 

TREŚĆ: 
Zgodnie z art. 27 ust. 4, 5, 6 Ustawy z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w 
wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72 poz. 747), w rozliczeniach ilości 
ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w przypadkach, gdy 
wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego 
wodomierza, zainstalowanego na koszt odbiorcy usług. 
Po stronie odbiorcy usług leży eksploatacja wodomierza, tzn. naprawy i okresowa legalizacja. 
Okres ważności cechy legalizacyjnej wodomierza aktualnie wynosi 5 lat. Po upływie tego 
okresu odbiorca usług zobowiązany jest dokonać wymiany wodomierza na nowy, 
zalegalizować w uprawnionym punkcie serwisowym wodomierzy lub zlecić usługę wymiany 
wodomierza dodatkowego do PWiK Sp. z o.o. Opłata za powyższe zgodna z aktualnym 
cennikiem usług PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. 
W rozumieniu Ustawy (art. 2 ust. 3), odbiorcą usług jest każdy, kto korzysta z usług 
wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na podstawie pisemnej umowy z przedsiębiorstwem wodociągowo-
kanalizacyjnym. 
Wskazania wodomierza dodatkowego będą uwzględniane w rozliczeniach w przypadku, gdy 
pomiar zużycia wody odbywa się w oparciu o wskazania wodomierza głównego (wodomierz 
główny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, znajdujący się na każdym 
przyłączu wodociągowym). 
PWiK uwzględniać będzie w rozliczeniach wskazania wodomierza/y dodatkowego/ych pod 
warunkiem, że instalacja wodociągowa pomiędzy wodomierzem dodatkowym a punktem 
czerpalnym nie będzie zabudowana (poza przejściem przewodu przez ścianę zewnętrzną 
budynku). 

Techniczne warunki montażu dodatkowego wodomierza: 
1. Wodomierz dodatkowy wraz z zaworami winien być montowany za wodomierzem 

głównym. Wodomierz należy montować zgodnie z instrukcją producenta oraz 
obowiązującymi normami. 

2. Wodomierz dodatkowy powinien być przystosowany do odczytów zdalnych w 
systemie właściwym dla PWiK Sp. z o.o. w Olsztynie. Informacje na ten temat można 
uzyskać pod nr tel. (89) 532 79 26. 

3. W przypadku budynku wielorodzinnego, wodomierz dodatkowy należy zamontować 
na wydzielonym rurociągu, zasilającym punkt czerpalny. Rurociąg ten winien być 
włączony do instalacji za wodomierzem głównym, lecz przed innymi wodomierzami. 
Mieszkańcy wspólnoty ustalają sposób rozliczania wskazań wodomierza 
dodatkowego. Wodomierz ten ma służyć do opomiarowania wody bezpowrotnie 
zużytej do podlewania zieleni bezpośrednio związanej z budynkiem. Podlewanie 
zieleni nie powinno zakłócić poboru wody w mieszkaniach. 

4. W skład zestawu wodomierzowego (zgodnie z kierunkiem przepływu wody) wchodzą: 
zawór grzybkowy, wodomierz. 

5. Zestaw wodomierzowy należy montować bezpośrednio przed punktem czerpalnym 
(zaleca się montowanie na konsoli) na zewnątrz lub wewnątrz budynku, bądź w studni 
wodomierzowej na terenie posesji - wodomierz nie ogranicza ilości punktów poboru 
wody pod warunkiem, że instalacja rozprowadzająca wodę do podlewania 
zlokalizowana będzie na zewnątrz budynku. 

6. Wodomierz winien być zabezpieczony przed zamarzaniem. 



 
7. Budynek musi być wyposażony w zawór antyskażeniowy, zamontowany na   

  instalacji wewnętrznej, bezpośrednio za zestawem wodomierza głównego. 
8. Lokalizację i sposób montażu wodomierza dodatkowego uzgadnia się w Dziale Sieci 

Wodociągowej - tel. (89) 532-79-26. Zaleca się przygotowanie szkicu montażu przez 
osobę z odpowiednimi uprawnieniami. 

9. Po zamontowaniu ww. wodomierza należy zlecić jego odbiór i rejestrację w ww. Dziale 
Sieci Wodociągowej. Opłata wg aktualnego cennika usług PWiK sp. z o.o. 

10. W celu jednoznacznego stwierdzenia miejsca zamontowania wodomierza 
dodatkowego, podczas odbioru przedstawiciel PWiK Sp. z o.o. potwierdza szkic 
inwentaryzacyjny lokalizacji wodomierza. Szkic winien być podpisany przez inwestora 
oraz przedstawiciela PWiK Sp. z o.o. 

11. Po dokonaniu odbioru i rejestracji PWiK Sp. z o.o. w terminie do 2 tygodni, prześle 
nową umowę o dostawę wody i odprowadzenie ścieków, której podpisanie i zwrot 
będzie warunkiem uwzględnienia w rozliczeniach ilości bezpowrotnie zużytej wody. 

 

PODSTAWA: 

1. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków. 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ze  zmianami) 

3. PN-EN 1717:2003 

4. Decyzja Zarządu Spółki z dn. 23.11.2004 r. 

5. Decyzja Zarządu Spółki z dn. 28.06.2022 r. 

 
 
ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM: 


