
Wchodzimy w okres zimowy, więc war-
to pomyśleć zabezpieczeniu instalacji 
wod.-kan. jak i wodomierzy przed za-
marznięciem.

Instalacje wodomierzowe oraz we-
wnętrzna instalacja wod-kan często 
znajdują się w nieogrzewanych po-
mieszczeniach bądź umieszczone są 
w płytkich studniach, piwnicach czy 
też przy nieocieplonych ścianach ze-
wnętrznych. Miejsca te bardzo szybko 
przemarzają. W czasie zimy grozi to 
rozsadzeniem wodomierzy i przyłączy 
przez lód i w efekcie zalaniem. Na do-
datek zamarznięcie tych elementów 
sieci wodociągowej powoduje nawet 
kilkudniowe przerwy w dostawach 
wody.

Ważną informacją jest to, iż obowią-
zek zabezpieczenia wodomierza głów-
nego, zarówno w pomieszczeniach, jak 
i studzienkach, spoczywa na odbior-
cach wody. Tak samo jak zapewnienie 
właściwej eksploatacji własnego przy-
łącza wodociągowego. Sposób użyt-
kowania instalacji wewnętrznej powin-
nien wykluczyć możliwość wystąpienia 
uszkodzeń w funkcjonowaniu wodo-

mierza głównego, przyłączy oraz sieci 
wodociągowej.

Jak więc sobie poradzić z tym proble-
mem?

Jedną z najprostszych zasad jest 
zadbanie o podniesienie temperatu-
ry powietrza pomieszczeń, w których 
się znajdują wodomierze i instalacje. 
Wystarczy zwrócić uwagę na dokład-
ne zamykanie drzwi, okienek piwnicz-
nych, okien na klatkach schodowych 

itp., gdyż z uwagi na występujące ni-
skie temperatury nawet niedomknięta 
stolarka okienna jak i drzwiowa może 
stanowić przyczynę ewentualnych za-
marznięć.

W przypadku instalacji, tj. przewo-
dów wodociągowych, stosuje się tzw. 
osłonki izolacyjne, wełnę mineralną i 
maty słomiane, które zakłada się bez-
pośrednio na przewody. Przy ochronie 
wodomierzy umieszczonych w stu-
dzienkach, należy pamiętać o tym, by 

usunąć wodę ze studzienek, ocieplić 
wodomierz i pokrywy włazowe mate-
riałami izolacyjnymi takimi jak wełna 
mineralna lub styropian. Można oczy-
wiście poradzić sobie w prostszy spo-
sób, gdyż skuteczne jest również ocie-
planie wodomierzy kawałkami tkanin. 
Jeżeli wodomierz wystaje nad po-
wierzchnię gruntu lub jest np. na ścia-
nach fundamentowych, to najprościej 
jest zbić skrzynkę z drzewa, którą na-
leży dokładnie ocieplić styropianem, a 
także dodatkowo zabezpieczyć pian-
ką montażową.

Pamiętajmy także o odwodnieniu 
nieużywanych instalacji na okres zimo-
wy np. systemu nawadniania używa-
nego do podlewania ogrodu czy też 
instalacji na ogródkach działkowych.

Jednocześnie przypominamy, że 
w razie stwierdzonej awarii sieci lub 
przyłącza należy bezzwłocznie ją 
zgłosić do PWiK: telefonicznie na nu-
mer całodobowego pogotowia wodo-
ciągowego 994 lub 32 78 40 244, bądź 
mailem na adres: dyspozytor.pl-pwik@
veolia.com, czy też osobiście w Biurze 
Obsługi Klienta przy ul. Opolskiej 51.

Jak zabezpieczyć wodomierz i przyłącze wodociągowe


