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    Barczewo  dnia    ……......................   
                                              

 
 

........................................................ 

........................................................ 

........................................................ 

 

 

WARUNKI TECHNICZNE 

montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody 

obowiązujące w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie 

 

1. W rozliczeniach pomiędzy Odbiorcą a Zakładem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Barczewie ilość 

bezpowrotnie zużytej wody będącej podstawą do zmniejszenia ilości odprowadzanych ścieków ustalone 

będzie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy, 

2. Wodomierz winien być dobrany do warunków jego pracy tj. nominalnej i maksymalnej wielkości strumienia 

objętości wody 

3. Montaż wodomierza winien być wykonany zgodnie z wymogami Polskich Norm dotyczących zabudowy 

zestawów wodomierzowych. 

4. Wodomierz w instalacji wodomierzowej należy zabudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie                    

z kierunkiem przepływu wody). 

5. Dopuszcza się 2 lokalizacje wodomierza dodatkowego: 

a. zestaw wodomierzy umieszczony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wodomierza głównego, gdy przebieg rury 

do punktu poboru wody jest widoczny na całej długości 

b. zestaw wodomierzowy umieszczony jest przed punktem poboru wody w odległości nie większej niż 2 m od 

tego punktu 

6. Przy zabudowie wodomierza należy zachować odcinki proste przed i za wodomierzem zgodnie z wymogami 

dla danego typu wodomierza. 

7. Przy zabudowie należy stosować zawory kulowe/grzybkowe przed i za wodomierzem. 

8. Wodomierz winien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (dogodny do odczytu), zabezpieczonym 

przed zamarzaniem, zalaniem wodą, uszkodzeniem. 

9. Wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną i plombę. 

10. Inwestor po zakończeniu robót jest zobowiązany złożyć zlecenie kontroli wodomierza rejestrującego ilość 

bezpowrotnie zużytej wody w siedzibie Spółki przy ul. Obrońców Warszawy 5 w Barczewie. Do zlecenia 

należy dołączyć kopię rachunku zakupu i kartę gwarancyjną wodomierza, rysunek inwentaryzacyjny 

instalacji wodociągowej uwidaczniający przebieg przewodów wodociągowych oraz umiejscowienie 

wodomierza głównego i wodomierza do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody w budynku w skali 1:50                 

lub 1:100. 

11. Zmiana sposobu ustalenia ilości odprowadzanych ścieków nastąpi po pozytywnym wyniku kontroli 

zgodności wykonanych robót z wymogami zawartymi w niniejszych warunkach technicznych, 

oplombowaniem wodomierza przez Spółkę i podpisaniem umowy. 

12.  W przypadku stwierdzenia przez Spółkę: 

uszkodzenia wodomierza, uszkodzenia plomb ZWiK B-wo lub mocowanie tych plomb, nieprawidłowych 

wskazań wodomierza, po upływie okresu ważności legalizacji wskazania dodatkowego wodomierza nie będą 

odczytywane i uwzględniane a ilość odprowadzanych ścieków będzie określona jako równa ilości wody 

dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wodomierza głównego). 

13. Wskazania wodomierza dodatkowego będą uwzględniane w okresie wegetacyjnym roślin tj.  od 15 kwietnia 

do 15 września lub w innym uzgodnionym ze ZWiK okresie. 

14. Okres ważności legalizacji wodomierza do wody zimnej o nominalnym strumieniu objętości qp<10m3/h 

wynosi 61 miesięcy. 

15. Za odbiór, oplombowanie i dokonywanie odczytów wodomierza rejestrującego ilości bezpowrotnie zużytej 

wody Spółka pobiera opłaty wg cennika świadczonych usług. 

16. Integralną część niniejszych warunków technicznych stanowi schemat montażu wodomierza głównego wraz 

z podlicznikiem mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej, dostępny na stronie internetowej 

www.zwikbarczewo.pl w zakładce DOKUMENTY. 

 

Zapoznałem się z w/w warunkami technicznymi i przyjmuję je do wiadomości:   

 

podpis osoby ubiegającej się o montaż wodomierza …………………………  

http://www.zwikbarczewo.pl/
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Informacje dotyczące przetwarzania danych: 

Bezpieczeństwo Pani/Pana danych osobowych jest priorytetem w działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. 

z o.o. w Barczewie. Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych: 

a) administratorem danych osobowych jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., z siedzibą w Barczewie 

przy ul. Obrońców Warszawy 5, w celu rozpatrzenia wnioski i realizacji usług świadczonych przez 

Administratora oraz w celu realizacji prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze w związku z 

prowadzeniem działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,  

b)  podane dane osobowe muszą być prawidłowe i aktualne, podanie danych osobowych jest warunkiem 

zawarcia umowy lub rozpatrzenia wniosku,  

c)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są Administrator, inne podmioty upoważnione do odbioru tych 

danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, a także podmioty współpracujące                                                    

z Administratorem na podstawie umowy powierzenia danych, 

d)  przetwarzanie danych osobowych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze 

zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji (w tym z profilowaniem) w przypadkach: dokonywania oceny 

przyporządkowania do grupy taryfowej, cyklu rozliczeniowego, typowania miejsc wystąpienia zdarzeń 

eksploatacyjnych oraz sposobu rozliczenia należności, 

e) dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia niniejszego wniosku, a po rozpatrzeniu, przez okres 

przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i w stosunku do niego, 

f) na zasadach określonych w przepisach prawa przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, ich 

sprostowania oraz uzupełnienia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, prawo do tego, 

by nie podlegać decyzjom opartym wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu (w tym profilowaniu), 

a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

g) posiada Pani/Pan prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do ich usunięcia  w 

dowolnym momencie, z wyjątkiem sytuacji w których przetwarzanie jest wymagane do ustalenia, 

dochodzenia, obrony roszczeń lub do wywiązania się z prawnego obowiązku, któremu podlega 

Administrator. Konsekwencją skutecznej realizacji praw, wymienionych w lit. g) w stosunku do danych 

mających wpływ na wiążący strony wniosek jest wstrzymanie rozpatrywania wniosku, 

h) w kwestiach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora oraz przysługujących                  

w związku z tym prawach może Pani/Pan zasięgnąć informacji na stronie internetowej Administratora: 

https://zwikbarczewo.pl, skontaktować się z Inspektorem Ochrony pod adresem e-mail: 

iod.zwik@barczewo.pl.  
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