
……………………………..…….…………………..….……, dn. …………………………...………. 

Wnioskodawca: 
 

................................................................................. 
(imię i nazwisko) 

................................................................................. 
(adres) 

................................................................................. 
(telefon) 

................................................................................. 
(nr umowy o dostarczanie wody i odprow. ścieków) 

 

 

 

Zakład Gospodarki Komunalnej 
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. 
w Kolbuszowej 

 
 

 

WNIOSEK 
 

o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza 
odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą 

 
na posesji: ............................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................. 

(adres budynku, posesji i ewentualnie  nr ewidencyjny działki budowlanej) 

 

 

 

Akceptuję zasady ustalone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Kolbuszowej w tym zakresie - wyszczególnione na odwrocie niniejszego wniosku (str. 2). 

W załączeniu przedkładam rysunek techniczny rzutu instalacji wod - kan na poziomie 

kondygnacji, na której będzie wodomierz, z zaznaczonym miejscem usytuowania wodomierza 

głównego i propozycją miejsca montażu wodomierza odliczającego. 

 
 
 
 
 
Załączniki: szt. .................... 
 

…………………………………………………………  
        (podpis uprawnionego Odbiorcy) 
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Zasady uwzględniania w rozliczeniach za ścieki ilości wody której 
zużycie nie powoduje odprowadzenia ścieków do kanalizacji zbiorczej  

(np. na podlewanie ogródka) 
 

Zasady ustalania ilości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej precyzuje 

Ustawa z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U.2017.328 z dnia 23 lutego 2017 z późn. 

zm.), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie 

zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość zużycia na 

ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza  (art. 27, ust. 6). 

 
 Przedkładana do uzgodnienia lokalizacja wodomierza odliczającego powinna 

spełniać poniższe zasady i warunki: 

- Montaż, utrzymanie i legalizacja wodomierza odliczającego obciąża Odbiorcę.   

- Zaleca się, aby ilość bezpowrotnie zużywanej wody była opomiarowana jednym 

wodomierzem dobranym do warunków pracy.  

- Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz odliczający  

wewnątrz budynku lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem 

czerpalnym. 

- Miejsce wbudowania wodomierza odliczającego powinno być suche, łatwo dostępne 

do kontroli i odczytu wskazań wodomierza oraz zgodne z normami i przepisami  

w tym zakresie. 

- Za wodomierzem odliczającym należy zainstalować odpowiedni zawór zwrotny, 

antyskażeniowy, zgodnie z normą: PN-EN 1717:2003. 

- Zamontowanie wodomierza odliczającego może nastąpić po zaakceptowaniu przez 

ZGKiM Kolbuszowa miejsca jego lokalizacji na odpowiednim rzucie kondygnacji 

i instalacji wodociągowej budynku.   

- Fakt zamontowania wodomierza odliczającego należy zgłosić do ZGKiM Kolbuszowa 

(tel. 17 / 22 75 227) w celu sprawdzenia prawidłowości zainstalowania 

i oplombowania urządzenia. Oplombowanie stanowi potwierdzenie przez Zakład 

prawidłowości montażu i rozpoczęcie rozliczenia wskazań wodomierza odliczającego. 

- Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody pobranej za 

wodomierzem odliczającym w sposób tworzący ścieki które odprowadzane są do 

kanalizacji zbiorczej będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań 

wodomierza głównego w pełnej ilości. 


