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WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA
DLA POMIARU ILOŚCI WODY Z UJĘĆ WŁASNYCH
1. W przypadku, gdy odbiorca usług dostarczający ścieki i pobierający wodę z sieci wodociągowej oraz z własnych ujęć nie posiada
zainstalowanego urządzenia pomiarowego do ścieków, podstawą do ustalania ilości odprowadzonych ścieków jest suma wskazań
wodomierza głównego na przyłączu wodociągowym i wodomierza dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia.
2. W przypadku, gdy odbiorca usług dostarczający ścieki posiada tylko własne ujęcie wody, a nie posiada urządzenia pomiarowego, podstawą do ustalania ilości odprowadzanych ścieków jest zamontowanie przez odbiorcę usług - w uzgodnieniu z przedsiębiorstwem
wodociągowo-kanalizacyjnym - wodomierza dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia i dostarczanej do nieruchomości.
3. Na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci /odbiorcy usług o rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków
na podstawie wskazań wodomierza dla pomiaru ilości wody pobieranej z własnego ujęcia i dostarczanej do nieruchomości, zwanego
w dalszej części wodomierzem, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne wydaje informację techniczną.
4. Na podstawie wydanej informacji technicznej osoba ubiegająca się o przyłączenie nieruchomości do sieci opracowuje dokumentację
projektową przyłącza kanalizacyjnego i uproszczoną dokumentację projektową instalacji wodociągowej a odbiorca usług uproszczoną dokumentację projektową instalacji wodociągowej uwzględniającą montaż wodomierza na ujęciu własnym.
5. Dokumentacja projektowa, o której mowa w pkt 2 stanowi podstawę wydania przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne
warunków przyłączenia nieruchomości do sieci i/lub opinii technicznej w zakresie montażu wodomierza.
6. Rozliczanie ilości odprowadzanych ścieków na podstawie wskazań wodomierza w budynkach mieszkalnych jest możliwe po przedstawieniu przez odbiorcę usług dokumentacji powykonawczej instalacji wodociągowej wraz z wodomierzem na ujęciu własnym.
7. Po wykonaniu instalacji wodociągowej i montażu wodomierza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne dokonuje kontroli
zgodności wykonania zabudowy zestawu wodomierzowego z dokumentacją projektową lub dokumentacją powykonawczą.
8. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zakłada plomby na zestawie wodomierzowym.
9. Koszty zainstalowania i utrzymania wodomierza pokrywa odbiorca usług. Instalacja, eksploatacja, wymiana i legalizacja wodomierza
należą do odbiorcy usług.
10. Za rozliczenia wskazań wodomierza przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pobiera opłaty.
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