
 

 

Załącznik nr 1 

Warunki techniczne montażu i utrzymania wodomierza na własnym ujęciu wody 

1. Wodomierz należy zamontować zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz  

z uwzględnieniem zaleceń producenta. 

2. Wielkość i parametry przepływu należy dobrać  odpowiednio do planowanego zużycia i wydajności 

przyłącza. 

3. Prace związane z wykonaniem instalacji zostaną wykonane we własnym zakresie na koszt Odbiorcy.  

4. Przed i za wodomierzem powinien być zainstalowany zawór odcinający dopływ wody.  

5. Instalacja wody własnej powinna być wyposażona w zawór zwrotny zamontowany w obrębie wodomierza. 

6. Wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną, (okres ważności legalizacji wynosi 5 lat, cecha 

legalizacyjna znajduje się na wodomierzu). Klient ma obowiązek posiadać ważny i zalegalizowany 

wodomierz przez cały okres eksploatacji punktu poboru lub instalacji wody . 

7. W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej Odbiorca jest zobowiązany na własny koszt dokonać 

wymiany posiadanego wodomierza na wodomierz posiadający ważna cechę legalizacyjną.  

8. Wodomierz należy instalować w łatwo dostępnym i bezpiecznym miejscu (w celu jego odczytu).  

Do obowiązków odbiorcy należy jego zabezpieczenie przed zamarzaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 

9. Wodomierz powinien być dostosowany do systemu zdalnego odczytu radiowego stosowanego przez 

Spółkę Sądeckie Wodociągi posiadać zatwierdzenie MID do wartości R równej bądź większej niż 160 

(dawna klasa C)  

10. Warunkowo dopuszcza się pobór wody na zewnątrz budynku w sposób trwały (cele wody bezpowrotnie 

zużytej) przed zamontowanym wodomierzem. Instalacja wody bezpowrotnie zużytej powinna być 

prowadzona poza obrysem przegród budowlanych w celu umożliwienia kontroli rurociągu przez Spółkę 

Sądeckie Wodociągi w całym okresie eksploatacji. Na odcinku instalacji do poboru wody bezpowrotnie 

zużytej nie wolno stosować żadnych trójników umożliwiających podpięcie do nich dodatkowych przewodów. 

11. Za zaplombowanie wodomierza Spółka pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

12. Podane warunki dotyczą zarówno stale użytkowanych, jak i nowo budowanych instalacji.  

13. W sprawach nieuregulowanych w warunkach technicznych mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 

czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 328 ze zm.) Regulaminów dostarczania wody i odprowadzenia ścieków dla danych Gmin. 


