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Wymiana instalacji wodnej. 

  
Przy wymianie instalacji wodnej, w trakcie prowadzonego remontu, należy przestrzegać 

poniższych warunków: 

1. Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy powiadomić Administrację Osiedla 

Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska”,  właściwą dla miejsca zamieszkania,               

o terminie planowanych robót,  podając równocześnie stan liczydła wodomierza. 

2. Planowanych wyłączeniach w ciągłości dostawy wody powiadomić użytkowników 

pozostałych lokali poprzez wywieszenie ogłoszenia we właściwym, widocznym 

miejscu. 

3. Przyłączeniowa instalacja wodociągowa winna być wykonana z tworzywa sztucznego 

PP i połączona w sposób trwały, bez zaworów pośrednich z uwzględnieniem 

jednorodności średnicy dotychczasowego podejścia wodomierzowego oraz 

zabezpieczona przed uszkodzeniami. 

4. Wodomierz powinien być zainstalowany tak, aby w normalnych warunkach pracy był 

całkowicie wypełniony wodą. 

5. Miejsce wbudowania wodomierza musi być łatwo dostępne dla montażu i demontażu, 

obsługi, konserwacji oraz odczytu jego wskazań. 

6. Dopuszcza się instalowanie wodomierza w miejscu zamykanym, jeżeli po jego 

otwarciu bezpośredni stan wskazań liczydła oraz wymiana i obsługa wodomierza              

nie będą wymagały zastosowania dodatkowych narzędzi i czynności. 

7. Mocowanie rur przed i za wodomierzem powinno wyeliminować możliwość 

przenoszenia się na wodomierz naprężeń, drgań i wstrząsów, które mogą występować 

w instalacji. 

8. Temperatura w miejscu wbudowania wodomierza nie powinna być niższa niż 4°C                  

i nie większa od 50°C, zaś wilgotność względna powietrza do 80%. 

9. Sposób wbudowania wodomierza w instalację powinien uniemożliwić pobór wody 

przed wodomierzem. 

10. Kierunek strzałki umieszczonej na korpusie wodomierza musi być zgodny                             

z kierunkiem przepływu wody przez wodomierz. 

11. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo jako 

odcinki proste, których długość nie może być mniejsza niż: 

 przed wodomierzem, odcinek L ≥ 5 Dr (Dr – średnica przewodu-rury); 

 za wodomierzem, odcinek L ≥ 3 Dr (Dr – średnica przewodu-rury); 

 liczonej od czoła korpusu wodomierza do czoła gniazda zaworu odcinającego. 

12. Wodomierz powinien być zamontowany w położeniu roboczym zgodnie                                    

z oznakowaniem umieszczonym na wodomierzu przez producenta. H – oznacza 

pozycję pracy wodomierza w poziomie V – oznacza pozycję pracy wodomierza w 

pionie. Litera znajdująca się na tarczy wodomierza A, B, C lub D – oznacza klasę 

obciążeń wodomierza. Odchylenie wodomierza od przewidzianej osi zabudowy nie 

powinno przekraczać 5
0
. 

13. Liczydło (tarcza odczytowa) wodomierza powinno być widoczne w takiej pozycji, aby 

odczyt mógł być dokonywany bez utrudnień, bez stosowania urządzeń lub narzędzi 

pomocniczych. 



14. Przed wodomierzem mieszkaniowym, po stronie dopływowej (patrząc zgodnie                      

z kierunkiem przepływu wody) należy zainstalować armaturę odcinającą (zawór 

kulowy). Dodatkowo w celu uniknięcia cofania się stanu liczydła wodomierza                        

na skutek przepływów wstecznych, które mogą występować w instalacji, zaleca                   

się stosowanie łącznika z wbudowanym zaworem antyskażeniowym. 

15. Zasady stosowania zestawu elementów montażowych, łączących wodomierz                        

z instalacją wodociągową powinny być zgodne z decyzją / uprawnionych osób, 

powołanych do eksploatacji instalacji wodociągowej Spółdzielni Mieszkaniowej 

„Górczewska”/ dopuszczającą taki zestaw do stosowania. 

16. W obrębie armatury odcinającej dopływ wody, wodomierza, instalacji w części 

wspólnej (piony) należy zapewnić swobodny dostęp umożliwiający ich wymianę                         

i odczyt oraz prawidłowe funkcjonowanie. 

17. Po zakończeniu prac instalacyjnych należy w możliwie najkrótszym terminie 

powiadomić Administrację Osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej „Górczewska” celem 

umówienia terminu odbioru prac i oplombowania układu pomiarowego. 

18. Prace prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej (patrz warunki ogólne). 

 

Wodomierz jest urządzeniem mierniczym i może zmienić podczas eksploatacji                         

swe parametry pomiarowe. Pogarszanie tych właściwości jest na ogół wynikiem agresywnego 

działania wody ‒ tworzą się osady związków: wapnia, żelaza, manganu, powodujące zużycie 

części mechanicznych w wodomierzu lub/i zatrzymanie wirnika przez części stałe. Dlatego 

użytkownik lokalu obowiązany jest sprawdzić co najmniej raz w miesiącu czy wodomierze 

rejestrują zużycie wody. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości fakt ten należy 

niezwłocznie zgłosić do Administracji Osiedla. 

 

 
 


