Wytyczne montażu wodomierzy ogrodowych
„AQUABELLIS” Sp. z o.o. w Rogoźnie informuje, że istnieje możliwość zmniejszenia ilości
odprowadzanych ścieków do rozliczenia opłat w przypadku:
a) wykorzystania wody na cele ogrodowe
b) zużywania wody do celów produkcyjnych, technologicznych- surowiec nie tworzący
ścieków
Możliwość odliczenia z rachunku wody, która została bezpowrotnie zużyta i nie trafiła do
kanalizacji sanitarnej istnieje jedynie poprzez udokumentowanie przez odbiorcę rzeczywiście
zużytej ilości wody na cele ogrodowe lub produkcyjne, w tym celu wymagane jest
opomiarowanie danego punktu czerpalnego lub fragmentu instalacji.
Wszystkie prace związane z instalacją, zakupem, ewentualną naprawą i wymianą
wodomierzy po upływie okresu ich legalizacji wykonuje właściciel nieruchomości na
własny koszt.
Warunki techniczne montażu wodomierza ogrodowego:
- wodomierz powinien być umieszczony na instalacji przeznaczonej do poboru wody, która nie
będzie trafiała jako ściek do kanalizacji miejskiej w budynku lub w studni wodomierzowej
- wodomierz powinien być zabezpieczony przed uszkodzeniem lub zamarznięciem, a dostęp do
niego powinien być swobodny i bezpieczny
-wodomierz musi posiadać ważną legalizację
-wielkość wodomierza powinna być dobrana odpowiednio do zużycia wody i wydajności
przyłącza
- wodomierz powinien być zamontowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz
wytycznymi producenta
Po zamontowaniu wodomierza należy zgłosić się do Spółki AQUABELLIS ze zleceniem
plombowania i dokonania odbioru technicznego wodomierza ogrodowego lub jeszcze przed
zamontowaniem ze zleceniem kompleksowego montażu wodomierza ogrodowego wraz z
plombowaniem i wykonaniem odbioru technicznego.
Po dokonaniu odbioru wodomierza AQUABELLIS Sp. z o.o. zawiera umowę z właścicielem
nieruchomości na wykonanie odczytów wskazań wodomierza i odliczanie z rachunku ilości
ścieków, które nie trafiły do kanalizacji miejskiej. Odczyty będą wykonywane przez inkasenta
jednocześnie z odczytem wskazań wodomierza głównego.
Uwaga!
Zalecamy, aby przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza ogrodowego przeanalizować
rzeczywiste korzyści z odliczania danej ilości ścieków. Montaż dodatkowego wodomierza
wiąże się z jednorazową opłatą za plombowanie wodomierza, kosztem montażu wodomierza
oraz dodatkową opłatą abonamentową za odczyt z licznika ogrodowego, przy jednoczesnym
utrzymywaniu przez kolejne lata stanu wodomierza.

