
Zasady montażu wodomierza ogrodowego oraz rozliczania  wody 
bezpowrotnie straconej na terenie objętym działalnością PUK Sp. z o. o. w 
Bytkowie 

Czasami część pobranej wody jest zużywana bezpowrotnie (np. do podlewania ogrodów, w 
procesie technologicznym itp.), czyli nie jest odprowadzana jako ścieki do kanalizacji.  

W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia 
się wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie 
dodatkowego wodomierza (podlicznika) zainstalowanego za wodomierzem głównym. 

Poniżej przedstawiamy podstawowe wymagania PUK Sp. z o. o. w Bytkowie, które winien 
spełniać zestaw wodomierzowy (podlicznikowy).  

1. Wodomierz musi posiadać klasę dokładności pomiarowej minimum R160 niezależnie 
od pozycji jego montażu, dlatego: 
- wodomierze skrzydełkowych jednostrumieniowego należy instalować w pozycji 
poziomej (horyzontalnej H), która zapewnia najwyższą klasę dokładności wodomierza, 
- dla wodomierzy objętościowych i ultradźwiękowych dopuszcza się montaż w każdej 
dopuszczonej przez producenta pozycji. 

2. Wodomierz winien być montowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 
dokumentacją techniczno – ruchową podaną przez producenta wodomierza. 

3. Wodomierz winien być zaopatrzony w nakładkę radiową umożliwiającą współpracę z 
systemem do odczytu radiowego firmy Apator Powo-gaz, który został wprowadzony na 
terenie Gminy Rokietnica. System radiowy umożliwi dokonanie odczytu licznika w 
dowolnej chwili - nawet w przypadku utrudnionego dostępu do posesji czy też braku 
obecności właściciela.  

4. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza i nakładki radiowej, 
ewentualną naprawą i ponowną legalizacją wodomierza (co 5 lat), wykonuje właściciel 
nieruchomości na własny koszt.  

5. Wodomierz montuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem 
antyskażeniowym, najlepiej w pomieszczeniu gdzie usytuowany jest wodomierz 
główny. 

6. Za wodomierzem nie może znajdować się żaden punkt poboru z możliwością 
odprowadzanie wody do systemu kanalizacji sanitarnej.  

7. Przed i za wodomierzem należy zamontować zawory kulowe odcinające, całość 
umieścić na konsoli wodomierzowej. 

8. Odbiorca usług dokonuje legalizacji (wymiany) wodomierza oraz nakładki radiowej 
zgodnie z odrębnymi przepisami (obecna legalizacja wodomierza wynosi 5 lat, 
wymiana nakładki po 10 latach).  

9. W przypadku braku ważnej legalizacji PUK Sp. z o.o. ma prawo nie rozliczać wody 
bezpowrotnie straconej. 

10. Wielkość wodomierza należy dobrać odpowiednio do zużycia wody i wydajności 
przyłącza.  

11. Dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny.  



 

Odbiorca usług informuje PUK o zamiarze zamontowania zestawu podlicznikowego. Po jego 

zamontowaniu następuje odbiór techniczny wykonanych robót dokonywany przez 

pracowników PUK wraz z zaplombowaniem zestawu i spisaniem protokołu, na podstawie 

którego rozpoczyna się rozliczanie zrzutu ścieków z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie 

straconej. 


