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WARUNKI TECHNICZNE 

montażu dodatkowego wodomierza (podlicznika) 

 

Siedlec, dnia 04.01.2021 r. 

 

WARUNKI OGÓLNE 

1. Wodomierz do pomiaru ilości wody zużytej bezpowrotnie (zwany dalej „podlicznikiem”) - 

przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody, zainstalowany na instalacji wodociągowej za 

wodomierzem głównym, a przed punktem czerpalnym, którego wskazania mogą stanowić 

podstawę rozliczeń ilości wody bezpowrotnie zużytej np. do podlewania terenów zielonych.  

2. Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. (zwany dalej GZWiK) zezwala na montaż 

podlicznika wyłącznie w tych obszarach gminy, gdzie funkcjonuje sieć kanalizacji sanitarnej. 

3. Podlicznik powinien być przystosowany do odczytów zdalnych. 

4. GZWiK oferuje kompleksową usługę „Określenie warunków technicznych montażu dodatkowego 

wodomierza wraz z kontrolą i montażem wodomierza”. Cena usługi obejmuje zakup urządzenia, 

jego montaż na przygotowanym podejściu wodomierzowym i pierwsze oplombowanie. 

Przygotowanie miejsca montażu wykonuje własnym staraniem i kosztem wnioskodawca. 

5. Za podlicznik odpowiedzialność eksploatacyjną i legalizacyjną ponosi odbiorca (właściciel 

instalacji/płatnik), wodomierz ten jest jego własnością. 

6. Dla rozległych systemów nawadniających (zraszających) oraz upraw profesjonalnych  

(np. szklarnie) wymagane jest wystąpienie Inwestora o wydanie technicznych warunków dostawy 

wody.  

7. GZWiK odstąpi od rozliczania wody bezpowrotnie użytej w przypadku: 

a. utraty cechy legalizacyjnej podlicznika (cecha legalizacyjna ważna jest przez 5 lat), 

b. uszkodzenia plomby legalizacyjnej lub kontrolnej, 

c. innej stwierdzonej ingerencji w układ pomiarowy podlicznika, 

d. stwierdzenia odprowadzania wody pobieranej i zliczanej przez podlicznik do sieci 

kanalizacji sanitarnej. 

8. Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza (podlicznika) na instalacji zaleca się 

przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz 

z wodomierzem, oraz oszacowanie możliwych korzyści w najbliższych latach. Zakup, montaż  

i ewentualną naprawę wodomierza oraz obowiązkową legalizację co 5 lat Klient wykonuje na 

własny koszt. 
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SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE 

1. Montaż dodatkowego wodomierza jako podlicznik wodomierza głównego należy wykonać na 

instalacji wewnętrznej w nieruchomości, za wodomierzem głównym oraz zaworem 

antyskażeniowym w miejscu suchym, łatwo dostępnym dla montażu, demontażu i kontroli oraz 

odczytu wskazań wodomierza. 

2. Dopuszcza się lokalizację wodomierza dodatkowego: 

a. w odległości nie większej jak 1,5 [m] od punktu czerpalnego, 

b. w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury do punktu 

czerpalnego jest widoczny na całej długości,  

c. w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie posesji właściciela. 

3. Przewód za dodatkowym wodomierzem (podlicznikiem) doprowadzający wodę do punktu 

czerpalnego należy montować ze spadkiem, celem odwodnienia zestawu na okres zimowy. 

4. Niedozwolone jest wykonywanie wewnętrznych odgałęzień i montowanie punktów 

czerpalnych na odcinku – na instalacji między wodomierzem (podlicznikiem),  

a zewnętrznym zaworem czerpalnym. 

5. Wodomierz (podlicznik) bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy 

5 lat). 

6. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza (podlicznika), ewentualną naprawą 

i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  

z dnia 07.01.2007 r. w sprawie Prawnej Kontroli Metrologicznej Przyrządów Pomiarowych –  

Dz. U. Nr 5, poz. 29), zaplombowaniem- wykonuje na własny koszt właściciel nieruchomości. 

7. Po wykonaniu prac instalacyjnych, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami należy zgłosić do 

Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji  sp. z o.o. – pod numerem telefonu (14) 612 22 70. 

W umówionym terminie służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia poprawności montażu 

oraz zaplombują łączniki, śrubunki wodomierza (podlicznika) – odpłatnie. Następnie Spółka 

zawrze umowę na wykonywanie odczytów i odliczanie. 

8. Odczyt wskazań podlicznika oraz wystawianie faktury za wodę bezpowrotnie zużytą (bez 

ścieków) wykonywane będzie przez pracownika Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 

sp. z o.o., jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Ilość 

odprowadzonych ścieków ustalona na podstawie wskazania wodomierza głównego 

pomniejszona zostanie o zużycie zmierzone przez podlicznik. 

9. W przypadku niesprawności wodomierza dodatkowego, za okres niesprawności, do czasu 

wymiany lub naprawy wodomierza, nie będzie odliczana ilość zużytej bezpowrotnie wody od ilości 

odprowadzanych ścieków. 

 


