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WARUNKI MONTAŻU DODATKOWEGO WODOMIERZA 
DLA USTALENIA ILOŚCI WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ  

1. Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej 
prosimy Państwa o przeanalizowanie kosztów związanych z montażem wodomierza oraz 
korzyści wynikających z prowadzenia rozliczeń w oparciu o jego wskazania. 

2. Montaż wodomierza może przynieść zakładane efekty tylko wtedy, gdy ilość wody zużywanej 
do podlewania ogrodu itp. celów, będzie znaczna. W przeciwnym wypadku koszt całego 
przedsięwzięcia może przekroczyć korzyści z niego wynikające. 

3. Uwzględnienie ilości bezpowrotnie zużytej wody w rozliczeniach ilości odprowadzanych 
ścieków, może zostać dokonane na wniosek odbiorcy usług będącego klientem ZWiK Sp. z o.o. 
niezalegającego z płatnościami za dostarczane usługi, w następujących przypadkach: 
 zużywania wody do celów produkcyjnych i/lub technologicznych, jako surowca nie 

tworzącego ścieków, 
 gdy odbiorca wykorzystuje wodę na terenie swojej nieruchomości dla celów ogrodniczych. 

4. W rozliczeniach ilości ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie 
w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego 
(odliczającego) wodomierza, zainstalowanego na koszt Odbiorcy usług. Wodomierz stanowi 
własność odbiorcy usług.  

5. Wykonanie i koszt przebudowy instalacji wodociągowej dla celów zamontowania wodomierza 
dodatkowego obciążają w całości odbiorcę usług. 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 

1. Parametry techniczne, miejsce i sposób montażu wodomierza dodatkowego (zwanego dalej 
odliczającym) na wewnętrznej instalacji wodociągowej, muszą zostać uzgodnione 
z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym (zwany dalej ZWiK lub Spółka) oraz 
wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. 

2. Wodomierz odliczający powinien być umieszczony na instalacji w budynku bezpośrednio przy 
ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania. 

3. Wodomierz należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczno – ruchową podaną przez 
producenta wodomierza oraz: 
 przed i za podlicznikiem należy zamontować zawory odcinające, 
 wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną, 
 dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny, 
 ZWiK Sp. z o.o  zakłada plomby na zestawie wodomierzowym wodomierza dodatkowego. 

4. ZWiK przyjmuje do rozliczeń wskazania wodomierza dodatkowego jedynie wtedy, gdy 
instalacja wodociągowa ma zainstalowany zawór zwrotny antyskażeniowy. W przypadku 
braku zaworu antyskażeniowego za istniejącym wodomierzem głównym, zawór 
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antyskażeniowy powinien zostać zamontowany za zaworem odcinającym zlokalizowanym za 
wodomierzem odliczającym. 

5. Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na 
odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem, a punktem czerpalnym. Na odcinku instalacji od 
wodomierza ogrodowego do punktu czerpalnego nie może być zamontowana żadna kształtka 
umożliwiająca dodatkowe podłączenie lub pobór wody (łączniki śrubowe, trójniki zaślepiane, 
przewody giętkie itp.) 

6. Niedopuszczalny jest montaż wodomierza dodatkowego przed wodomierzem głównym lub na 
kranie czerpalnym znajdującym się na zewnątrz budynku. 

7. Okres ważności legalizacji wodomierza wynosi 5 lat. Właściciel urządzenia (odbiorca usługi) 
ma obowiązek dbania o odnawianie legalizacji swojego wodomierza dodatkowego 
(ogrodowego). 

ŚCIEŻKA POSTĘPOWANIA: 

1. Klient przygotowuje podejście wodomierzowe zgodnie z wytycznymi niniejszych warunków. 
W przypadku wątpliwości dotyczących lokalizacji i sposobu montażu wodomierza 
odliczającego, może zostać przeprowadzona wizja lokalna przez upoważnionego pracownika 
Spółki. 

2. W przypadku opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na cele technologiczne lub rolnicze 
należy przedłożyć do uzgodnienia dokumentację techniczną przedstawiającą szczegóły 
rozprowadzenia instalacji wodociągowej.  

3. Klient na własny koszt wykonuje montaż wodomierza, a następnie zgłasza instalację do 
przeglądu technicznego oraz oplombowania wodomierza rejestrującego pobór bezpowrotnie 
zużytej wody oraz zawarcie umowy/aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę 
i odprowadzanie ścieków.  

4. Wniosek należy złożyć w biurze obsługi klienta ZWiK Sp. z o.o. w Żarach, przy ul. Bohaterów 
Getta 9-11. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszych wytycznych. 

5. Przedsiębiorstwo dokonuje kontroli zgodności wykonania zabudowy zestawu 
wodomierzowego. W celu wstępnej weryfikacji zaleca się przesłać zdjęcia wykonanej instalacji 
drogą mailową na adres: ebok@zwikzary.pl. 

ZASADY ROZLICZEŃ 

1. Przedsiębiorstwo będzie dokonywało rozliczenia za dostawę wody bezpowrotnie zużytej na 
podstawie wskazań wodomierza dodatkowego w okresie całego roku jeśli woda zużywana jest 
do celów produkcyjnych i/lub technologicznych oraz od kwietnia do października danego roku 
jeśli woda zużywana jest do celów ogrodniczych. 

2. W celu rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej, Klient jest zobowiązany do regularnego, 
samodzielnego podawania odczytu wodomierza odliczającego. Odczyty mogą być podawane 
telefonicznie (68 479 46 37), pocztą elektroniczną (ebok@zwikzary.pl) lub za pośrednictwem 
e-BOK. 

3. Za oplombowanie wodomierza wody bezpowrotnie zużytej ZWiK pobiera opłaty zgodnie 
z obowiązującym cennikiem. 

4. ZWiK zastrzega sobie prawo do kontroli w dowolnym momencie sposobu wykorzystania wody 
zliczanej przez podlicznik oraz wskazań wodomierza odliczającego i jego zabezpieczeń. 
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8. Wskazania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej nie będą uwzględniane przy ustaleniu 
ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę do sieci kanalizacyjnej Spółki, a ilość 
odprowadzanych ścieków będzie określana, jako równa ilości wody dostarczanej do 
nieruchomości ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego w przypadku 
stwierdzenia przez ZWiK: 

 niesprawności wodomierza dodatkowego, 
 celowego uszkodzenia wodomierza dodatkowego,  
 celowego uszkodzenia cechy legalizacyjnej wodomierza, 
 uszkodzenia plomb lub nakładek założonych przez Przedsiębiorstwo, 
 dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej, 
 nieprawidłowych wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, które powinno być 

potwierdzone badaniami, 
 użytkowania przez Odbiorcę wodomierza wody bezpowrotnie zużytej po upływie okresu 

ważności jego legalizacji, 
 poboru wody przez odbiorcę w celach innych niż wskazanych w aneksie do umowy, 
 stwierdzenia odprowadzania wody pobieranej i zliczanej przez wodomierz odliczający do 

sieci kanalizacyjnej. 
 braku dostępu do wodomierza dodatkowego i nie przekazania Spółce jego wskazań.  


