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Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.
ul. Rokitniańska 4, 37-700 Przemyśl
DZIAŁ TECHNICZNY
tel. 016 678 53 09
INFORMACJA TECHNICZNA
opomiarowania zużycia wody na cele ogrodnicze

Zgodnie z art. 27 ust. 4 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
podstawowym sposobem ustalania ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji miejskiej są wskazania
urządzenia pomiarowego, zainstalowanego na przyłączu kanalizacyjnym.
Oddzielne opomiarowanie zużycia wody na potrzeby ogrodnicze ma zastosowanie wtedy,
gdy nieruchomość podłączona jest do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz nie posiada urządzenia
pomiarowego na odpływie ścieków.
W celu opomiarowania zużycia wody na cele ogrodnicze (bez powstawania ścieków) należy przedłożyć do
uzgodnienia w Dziale Technicznym PWiK rysunek instalacji wewnętrznej, z naniesioną lokalizacją dodatkowego
wodomierza - przy punkcie czerpalnym na potrzeby ogrodnicze. Rozdzielenie instalacji musi zostać
zaprojektowane i wykonane w sposób niebudzący wątpliwości, co do celu zużycia wody (bez powstawania
ścieków). Wodomierz dodatkowy na potrzeby ogrodnicze, przy naliczaniu należności za ścieki, będzie pełnił rolę
podlicznika. Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej z przedmiotowej posesji, w okresie wegetacji
roślin tj. od 15 kwietnia do 15 października, będzie obliczana w oparciu o różnicę wskazań pomiędzy wodomierzem
głównym a wodomierzem dodatkowym. Ilość ścieków odprowadzanych do kanalizacji miejskiej z przedmiotowej
posesji, w pozostałym okresie, będzie obliczana w oparciu o wskazania wodomierza głównego.
Informujemy, że niedozwolone jest wykorzystywanie wody, pobieranej z punktu czerpalnego na
potrzeby ogrodnicze, do innych celów - powodujących powstawanie ścieków.
Przyjęte rozwiązanie techniczne należy przedstawić w formie rysunkowej w dwóch egzemplarzach
i uzgodnić w PWiK sp. z o.o. w Przemyślu. Uzyskanie uzgodnienia zaproponowanego rozwiązania upoważnia
Inwestora do wykonania podejścia i montażu wodomierza dodatkowego. Całość robot Odbiorca usług wykonuje
na własny koszt.
Zgodnie z PN-EN 1717:2003 i „Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków”- zatwierdzonym
Uchwałą nr 43/2006 Rady Miejskiej w Przemyślu, Odbiorca usług zobowiązany jest zamontować po stronie
instalacji wodociągowej, za głównym węzłem wodomierzowym w przyłączu do wodociągu miejskiego, urządzenie
zabezpieczające miejską sieć wodociągową przed wtórnym zanieczyszczeniem. Klasa urządzenia
zabezpieczającego przed przepływem zwrotnym musi być dostosowana do charakteru obiektu (kategorii
powstających płynów). Zgodnie z instrukcją producentów przed urządzeniem zabezpieczającym należy
zamontować filtr siatkowy.
Sposób zamontowania urządzenia zabezpieczającego przed przepływem zwrotnym, filtra siatkowego i
wodomierza dodatkowego podlega odbiorowi technicznemu przez służby techniczne PWiK. Wodomierz,
opomiarowujący wodę na potrzeby ogrodnicze, zostanie zabezpieczony plombą PWiK i będzie się znajdował w
utrzymaniu i konserwacji Odbiorcy usług.
POUCZENIE:

− dokumentację techniczną oraz wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza dodatkowego,
ewentualne naprawy, a także wymiany legalizacyjne wodomierza (co 5 lat), Odbiorca Usług wykonuje
na własny koszt;
− wykonywanie odczytów, rozliczanie i wystawianie rachunków dokonywane będzie zgodnie z obowiązującą
taryfą.
Uwaga: niniejsza informacja techniczna jest wydawana nieodpłatnie
Decyzja Zarządu PWiK sp. z o.o.
z dnia 29.maja 2015
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