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Warunki techniczne montażu wodomierza rejestrującego
ilość wody pobranej z własnego ujęcia

Zabudowa wodomierza montowanego na ujęciu własnym odbywa się na koszt Odbiorcy
w oparciu o poniższe warunki techniczne. Montaż wodomierza przez Wykonawcę
zewnętrznego może zostać wykonany po wcześniejszym uzgodnieniu z
„BeskidEkosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie.
Wodomierz powinien posiadać:
- współczynnik dokładności pomiaru R na poziomie 100 (poprzednio klasa „C”),
- możliwość montażu w pionie lub poziomie,
- ważną cechę legalizacyjną oraz plomby,
oraz winien to być wodomierz tzw. „mokrobieżny” (zalany wewnątrz cieczą).
Wodomierz 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.
Preferowane są wodomierze, które można zakupić w „Beskid-Ekosystem” Sp. z o. o.
w Cięcinie ul. Graniczna 1.
Wymagania dotyczące montażu wodomierza:
- wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla
odczytu), zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem, działaniem wysokiej
temperatury (piec c.o., komin itp.) oraz uszkodzeniem mechanicznym,
- wodomierz wraz z dwoma zaworami odcinającymi i zaworem zwrotnym należy wbudować
zaraz za własnym ujęciem (hydrofor, pompa wody) zgodnie z kierunkiem przepływu wody,
- gdy instalacja z ujęcia własnego wykonana jest z rur tworzywowych (PP, PE) zestaw
wodomierzowy montować na listwie (konsoli) wodomierzowej,
- gdy instalacja z ujęcia własnego wykonana jest z rur stalowych zestaw wodomierzowy
montować bezpośrednio na rurze.
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Przed wodomierzem dopuszcza się możliwość wykonania zaworu czerpalnego dla
poboru wody bezpowrotnie zużytej. (Odcinek instalacji od hydrofora, pompy lub
wejścia przyłącza do budynku do ujęcia dla poboru wody bezpowrotnie zużytej
powinien być wykonany w sposób trwały, bez możliwości wykonania rozgałęzień).
Odbioru technicznego montażu wodomierza dokonuje upoważniony pracownik „BeskidEkosystem” Sp. z o. o. w Cięcinie z równoczesnym założeniem plomb.
Po dokonaniu odbioru technicznego montażu, sprawdzeniu cech legalizacyjnych i plomb
oraz zaplombowaniu połączeń wodomierz może zastać przyjęty do rozliczeń należności za
odprowadzane ścieki.
Wykonanie odbioru technicznego, sprawdzenie cech legalizacyjnych oraz plombowanie
wykonywane jest odpłatnie.
Wskazania wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków
będzie określana ryczałtowo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody
w przypadku stwierdzenia:
- uszkodzenia wodomierza,
- uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech legalizacyjnych,
- uszkodzenia plomb na połączeniach założonych przez „Beskid-Ekosystem”
Sp. z o. o. w Cięcinie lub mocowania tych plomb,
- nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz po upływie okresu ważności
legalizacji wskazania wodomierza.
Okres ważności legalizacji określony jest w przepisach metrologicznych o licznikach do
wody (wodomierzach) i wynosi 5 lat.
W przypadku posiadania przyłącza wody z wodociągu gminnego lub innych źródeł wody
Odbiorca zobowiązany jest o tym fakcie poinformować pracownika Spółki w trakcie odbioru
technicznego.

