Zblewo, dnia ………………………….
………………….……………….
………………….……………….
………………….……………….
………………….……………….
(dane wnioskodawcy)

Zakład Komunalny
Gminy Zblewo
ul. Pinczyńska 40
83-210 Zblewo
Proszę o wyrażenie zgody na zamontowanie wodomierza dodatkowego mierzącego
bezpowrotnie zużytą wodę w posesji:
…....................................................................................................................................
(podać adres lub dane ewidencyjne posesji)

…..............................................................
podpis

Potwierdzam otrzymanie warunków jakie należy spełnić, aby uzyskać zgodę na
zamontowanie wodomierza dodatkowego mierzącego bezpowrotnie zużytą
wodę.

…..............................................................
podpis

Warunki jakie należy spełnić aby uzyskać zgodę na zamontowanie wodomierza dodatkowego,
mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody
1. W rozliczeniach pomiędzy Usługobiorcą i Zakładem ilość bezpowrotnie zużytej wody, zmniejszająca ilość
odprowadzanych ścieków, ustalana będzie na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza
zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy.
2. Usługobiorca powinien dostarczyć projekt podziału wewnętrznej instalacji wodociągowej wykonany
zgodnie ze sztuką budowlaną, który ma zawierać:
a) mapę dla celów informacyjnych ze zinwentaryzowanym przyłączem wodociągowym
(skala 1: 500 lub 1:1000),
b) przebieg wewnętrznej instalacji wodociągowej z zaznaczeniem wodomierza głównego,
wodomierza dodatkowego mierzącego ilość bezpowrotnie zużytej wody oraz zawór czerpalny, z
którego bezpowrotnie zużyta woda będzie pobierana,
3. Wodomierz dodatkowy powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej
wartości strumienia objętości wody, a jego montaż powinien być wykonany zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych
oraz wymagań instalacyjnych dla wodomierzy.
4. Projekt musi być uzgodniony w Zakładzie Komunalnym Gminy Zblewo.
5. Instalację wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem.
6. Wodomierz dodatkowy w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym
(licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody).
7. Wielkość i typ wodomierza dodatkowego dobiera Zakład Komunalny Gminy Zblewo.
8. Zestaw wodomierzowy należy umieścić przed każdym punktem poboru bezpowrotnie zużywanej
wody, przy czym zestaw wodomierzowy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m. od tego punktu.
9. Zawór czerpalny winien być usytuowany na zewnętrznej ścianie budynku.
10. Długości odcinków prostych przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem muszą wynosić:
- przed wodomierzem: 5 średnic wodomierza nie licząc zaworu
- za wodomierzem: 3 średnice wodomierza nie licząc zaworu
11. Wodomierz dodatkowy musi być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla
odczytu), zabezpieczony przed zalaniem wodą i zamarzaniem.
12. Instalację wykonaną zgodnie z uzgodnionym projektem zgłosić do odbioru w Zakładzie Komunalnym Gminy
Zblewo.
13. Zamontowany wodomierz dodatkowy winien posiada aktualną datę legalizacji.
14. Okres ważności określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do wody.
15. Po upływie okresu ważności legalizacji wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane,
a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody dostarczanej do
nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego).
16. Wszystkie koszty związane z przebudową wewnętrznej instalacji wodociągowej oraz zakupem
wodomierza pokrywa Inwestor.

ZABUDOWA WODOMIERZA DODATKOWEGO

