
Warunki montażu wodomierza-podlicznika oraz zasady rozliczania wody 

bezpowrotnie zużytej – 

 na cele podlewanie ogrodu  

 

1. Odbiorca przedkłada do zaakceptowania w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej                         

Sp. z o.o. wniosek wraz z uproszczoną dokumentacją dotyczącą montażu wodomierza 

odliczającego ścieki zawierającą: 

1) Dane Odbiorcy usług  

2) Mapę nieruchomości z usytuowaniem instalacji wod.–kan. w obiekcie i zaznaczonym 

miejscem montażu wodomierza – podlicznika ; 

2. Warunki montażu wodomierza: 

1) montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób 

uniemożliwiający jej pobór dla innych celów, niż podlewanie ogrodu, 

2) zabudowanie wodomierza podlicznika winno znajdować się na instalacji 

wodociągowej bezpośrednio przed zewnętrzną ścianą, za którą znajduje się punkt 

czerpalny służący do podlewania ogrodu, 

3) miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, 

demontażu i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, 

4) wodomierz - podlicznik musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar 

oraz odnawianą cechę legalizacji, 

5) dla dodatkowych wodomierzy-podliczników wymagane jest stosowanie prostych 

odcinków o średnicy rury równej średnicy nominalnej wodomierza DN o długości: 

- 6 x DN  -   przed wodomierzem 

- 3 x DN  -   za wodomierzem 

6) wodomierz powinien być wbudowany tak, aby jego liczydło (tarcza odczytowa) 

znajdowało się na poziomie nie wyższym niż 1,5 m nad posadzką, w takiej pozycji 

aby jego wskazania mogły być odczytywane bezpośrednio bez utrudnień, 

7) zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez PGK Sp. z o.o. 

dokumentacji dotyczącej lokalizacji wodomierza i po podpisaniu stosownej umowy, 

8) koszty zakupu, montażu, utrzymania i legalizacja wodomierza oraz zaworów 

kulowych ponosi osoba ubiegająca się o rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej, 

9) fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić do PGK Sp. z o.o. w celu sprawdzenia 

prawidłowości zainstalowania, oplombowania wodomierza i sporządzenia 

stosownego protokołu, 

10) utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób 

tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań 

wodomierza głównego, 

3. Usługa rozliczania wody bezpowrotnie zużytej wykonywana jest w okresie wegetacji 

roślin tj. od 15 kwietnia do 15 września. 

4. Odczyt i rozliczanie wodomierza-podlicznika  podlegać będzie opłacie abonamentowej 

zgodnie z obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków. 

 

Istnieje możliwość zlecenia wykonania zabudowy wodomierza, o którym mowa w pkt.I 

Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

W celu określenia zasad zabudowy wodomierza należy zwrócić się do Kierownika Działu 

Technicznego tel. 32 3888771 lub e-mail: j.wosz@pgk.radzionkow.pl 


