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A. INFORMACJE OGÓLNE

1. Instalacja dodatkowego wodomierza służącego do ustalenia ilości wody bezpowrotnie zużytej (zwany dalej: WBZ), odbywa się
na koszt i staraniem Usługobiorcy, tj. osoby z którą zawarta jest umowa zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na
podstawie wodomierza głównego.
2. Kontrola montażu, oplombowanie i zmiana sposobu rozliczeń jest czynnością bezpłatną.
3. Co do zasady, wskazania WBZ, odczytuje PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w terminach określonych w umowie, o ile Usługobiorca
zapewni dostęp do miejsca montażu wodomierza. Wskazanie WBZ można przekazać we własnym zakresie np. poprzez e-BOK
lub stronę internetową.
4. Za jednym wodomierzem głównym można zainstalować nie więcej niż jeden WBZ.
5. W przypadku wielu punktów poboru wody bezpowrotnie zużytej należy wykonać instalację wodociągową łączącą te punkty
z miejscem montażu WBZ.
B. WARUNKI TECHNICZNE MONTAŻU

1. WBZ należy wbudować zgodnie z poniższym schematem oraz:
a) za wodomierzem głównym,
b) przed punktem poboru wody bezpowrotnie zużytej,
c) zgodnie z oznaczonym na nim kierunkiem przepływu wody,
d) na poziomym odcinku przewodu, całkowicie wypełnionym wodą,
e) pomiędzy dwoma zaworami (przed i za wodomierzem), przy czym zawór za wodomierzem powinien posiadać odwodnienie,
f) pomiędzy prostymi odcinkami przewodu (przed i za wodomierzem, zgodne wytycznymi producenta).

2. WBZ powinien:
a) posiadać bieżącą cechę legalizacyjną ważną 5 lat i nie naruszone plomby fabryczne,
b) być przeznaczony do wody zimnej,
c) posiadać oznaczenie metrologiczne Q3 = 1,6 m3/h lub mniejsze, w przypadku poboru wody na cele przemysłowe wielkość
metrologiczną WBZ ustala uprawniony projektant na podstawie obliczeń ilość zużycia wody bezpowrotnie zużytej,
d) mieć poziomo ustawioną tarczą odczytową.
3. WBZ powinien być wbudowany w studzience lub pomieszczeniu:
a) dostępnym dla odczytu wskazań,
b) o temperaturze nie niższej niż 4 °C,
c) o wysokość nie mniejszej niż 1,8 m,
d) zabezpieczonym przed zalaniem.
4. Przez WBZ nie może przepływać woda, która po zużyciu jest odprowadzana do kanalizacji sanitarnej.
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C. KONTROLA MONTAŻU I ZMIANA SPOSOBU ROZLICZEŃ

1. Po zakończeniu robót instalacyjnych należy złożyć „Zlecenie kontroli montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie
zużytej wody” wraz z załącznikami.
2. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dokonuje kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami zawartymi z pkt. B.
3. Po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót, zaplombowaniu WBZ, tut. Przedsiębiorstwo przygotuje i prześle
aneks do umowy zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
4. Zmiana sposobu rozliczeń następuje po podpisaniu aneksu do umowy.
D. UWAGI

1. Za zapewnienie ważności legalizacji WBZ odpowiada Usługobiorca.
2. W przypadku braku ważnej legalizacji WBZ nie uwzględnia się jego wskazań począwszy od następnego okresu rozliczeniowego,
po upływie terminu ważności legalizacji – do czasu ponownej legalizacji, a w przypadku zerwania plomby – począwszy od okresu
rozliczeniowego, w którym stwierdzono jej zerwanie - do czasu ponownego oplombowania tego wodomierza.
3. W przypadku nieprawidłowego działania WBZ, ilość bezpowrotnie zużytej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody
w okresie 3 miesięcy przed stwierdzeniem nieprawidłowego działania , a gdy nie jest to możliwe - na podstawie średniego zużycia
wody w analogicznym okresie roku ubiegłego lub iloczynu średniomiesięcznego zużycia wody w roku ubiegłym i liczby miesięcy
nieprawidłowego działania WBZ.
4. Okres ważności legalizacji WZB wynosi 5 lat a okres ważności legalizacji wyrażony w latach liczy się od pierwszego stycznia
następnego roku po legalizacji do 31 grudnia ostatniego roku np.: cecha legalizacyjna M21 – ważna jest do 31.12.2026r
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