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I. Informacja dotycząca sposobu montażu wodomierza  

na wodę bezpowrotnie zużytą. 

1. Określenie miejsca, w którym należy wykonać włączenia do instalacji wodociągowej: 

 

 Wodomierz służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować  

na oddzielnej instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, a przed punktem 

czerpalnym, z którego będzie pobierana woda bezpowrotnie zużyta; 

 Instalację wodociągową dla dostarczania wody bezpowrotnie zużytej wnioskodawca 

zobowiązany jest wykonać w sposób trwały zgodnie z aktualną normą dotyczącą 

projektowania instalacji wodociągowej; 

 Konstrukcję węzła wodomierza ogrodowego wnioskodawca winien wykonać według 

poniższego schematu: 

 

L – dla wodomierza ɸ 15 – 170 mm  

Lz – dla wodomierza ɸ 15 – 100 mm  

1 – wodomierz 

2 – Łącznik – półśrubunek  

3 – Zawór kulowy 

4 – Instalacja wodociągowa  

5 – Łącznik półśrubunek 

 

W przypadku, gdy zawory mają średnicę większą niż średnica wodomierza, należy  

w zawory wkręcić redukcję. Wtedy odległość L jest mierzona od redukcji do redukcji. 

 

W przypadku zastosowania gotowych wsporników pod wodomierz (konsola) musi być 

zachowany wymiar Lz dla konkretnej średnicy wodomierza. 

 

Minimalna odległość węzła wodomierza ogrodowego od ściany wynosi 10 cm; 



 Zastosowany wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną; 

 Pomieszczenie, w którym zostanie zamontowany wodomierz służący  

do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej powinno być łatwo dostępne, zapewniać 

temperaturę minimum 4
0
 C i mieć możliwość spuszczenia wody z instalacji zewnętrznej 

(odwodnienie całej instalacji ogrodowej w okresie niskich temperatur); 

 Wodomierz służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować  

w pozycji pionowej na wysokości od 0,4 do 1,5 m nad posadzką. 

 

2. Typ wodomierza służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej: 

 

 Wodomierz JS Dn 15, Qn 1,0 – 1,6 m
3
/h, R 80 - minimum (np. firm: Madalena, 

Powogaz (Smart), Itron, Mirometr) 

 

3. Odpowiedzialność eksploatacyjną i legalizacyjną za wodomierz służący  

do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej ponosi odbiorca (właściciel instalacji). 

Wodomierz służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej jest własnością 

Wnioskodawcy. 

 

4. Wykonane prace należy zgłosić do odbioru Łobeskiemu Przedsiębiorstwu 

Komunalnemu Sp. z o.o. pod numery 695-399-257, 691-280-756 i 691-722-501. W celu 

weryfikacji poprawności wykonanej instalacji. 

  


