Łęczna dnia, ……………………

WNIOSKODAWCA-WŁAŚCICIEL

...................................................................................
imię i nazwisko
...................................................................................
……………………………………………………..
adres zamieszkania - ulica nr budynku
nr tel. ...................................................................
Nr Nabywcy ……………………………………..

WNIOSEK
o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę
bezpowrotnie zużytą.
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na zamontowanie wodomierza
dodatkowego/podlicznika odliczającego

wodę bezpowrotnie zużytą dla potrzeb mojej

nieruchomości w miejscowości …………………..……ul. …………………………………...
W związku z powyższym proszę o uzgodnienie miejsca

i sposobu montażu

wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą. Wskazane prace zamierzam wykonać
we własnym zakresie i zgłosić wodomierz dodatkowy/podlicznik do oplombowania do
PGKiM Łęczna sp. z o.o osobiście ( pokój 109) lub telefonicznie pod nr 81 752 – 10 – 44
wew. 151 lub 150.
Jednocześnie

oświadczam,

że

zostałem

poinformowany

przeprowadzania, na koszt własny legalizacji wodomierza zgodnie
normowymi i każdorazowym

o

konieczności

z uwarunkowaniami

informowaniu PGKiM Łęczna sp. z o.o. o konieczności

wymontowania przeze mnie wodomierza celem legalizacji bądź wymiany.
Okres ważności legalizacji wodomierzy indywidualnych wynosi 5 lat, okres ten liczy się
od dnia 1 stycznia tego roku, w którym legalizacja została dokonana.
W przypadku gdy wodomierz nie będzie posiadał aktualnych cech legalizacyjnych,
PGKiM Łęczna sp. z o.o. zaprzestanie uwzględniania wskazań takiego wodomierza.
Oświadczam, że woda pobierana za wodomierzem odliczającym wykorzystywana będzie
wyłącznie do celów nie powodujących ścieków.

……………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody bezpowrotnie zużytej.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej
precyzuje Ustawa z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) zgodnie z którą
w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków, ilość bezpowrotnie zużytej wody może być
uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na
podstawie dodatkowego wodomierza ( art.27, ust.6).
Przedkładana do uzgodnienia lokalizacja wodomierza dodatkowego odliczającego musi
spełniać poniższe warunki:
Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób
uniemożliwiający jej pobór dla celów tworzących ścieki.
Ilość bezpowrotnie zużywanej wody będzie opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do
warunków pracy.
Punkt czerpalny sytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz w odległości około 1m od wyjścia
przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni
wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.
Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu
i kontroli oraz odczytu wskazań wodomierza, zgodne z normami i przepisami w tym zakresie.
Zamontowanie wodomierza może nastąpić po zaakceptowaniu przez PGKiM Łęczna spółka z o.o.
miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego na rzucie instalacji wod.-kan. budynku na poziomie
kondygnacji, na której będzie wodomierz.
Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza dodatkowego obciąża Odbiorcę. Możliwe jest
zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do PGKiM Łęczna Sp. z o.o.
Fakt zamontowania wodomierza dodatkowego należy zgłosić do PGKiM Łęczna sp. z o.o.
tel. 81 752-10-44 wew. 151 i 150 lub osobiście pokój nr 109 w celu odpłatnego sprawdzenia
prawidłowości zainstalowania i oplombowania urządzenia.
Każdorazowe zerwanie plomby na wodomierzu dodatkowym wynikające z konieczności
(np. wymiany, usunięcia awarii na instalacji) należy zgłosić pisemnie przed, oraz po wykonaniu
prac, celem ponownego, odpłatnego odbioru i zaplombowania.
Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za wodomierzem
odliczającym w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań
wodomierza głównego.
Wodomierz dodatkowy/podlicznik mierzący wodę bezpowrotnie zużytą będzie rozliczany przez
cały rok.

Załącznik: mapka sytuacyjna (szkic) ze wskazaniem miejsca lokalizacji wodomierza głównego i dodatkowego/podlicznika.

Łęczna dnia, …………………….

…………………………………
/ Podpis Wnioskodawcy/

Wymagania instalacyjne Wodomierz nie może być narażony na nadmierne naprężenia od rur i armatury. Zabudowa rur wodociągowych
przed i za wodomierzem powinna gwarantować odporność wszystkich części instalacji na wstrząsy lub drgania wywołane przez otoczenie w
miejscu zamontowania oraz na niebezpieczeństwo przesuwania ich pod naporem wody podczas prac demontażowych. Wodomierz zalecany:
średnica nominalna DN 15mm (= 1/2 cala); nominalny strumień objętości Qn = 1,5 m3/h.
Zalecany schemat wbudowania wodomierza dodatkowego: dla wodomierza DN 15mm (= 1/2") minimalne długości odcinków prostych
wynoszą: L1 >=75mm, L2 >=45mm.

