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Warunkiem uzyskania zgody na zainstalowanie wodomierza dodatkowego (podlicznika) do
odliczania wody zużytej bezpowrotnie jest posiadanie podpisanej umowy ze Spółką,
o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków. Następnie należy złożyć w Biurze Obsługi
Klienta lub w formie elektronicznej na adres e-mail Spółki, wniosek o wydanie warunków
technicznych na montaż podlicznika, (Druk 11-RI-7), a po otrzymaniu warunków
technicznych należy:










zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej w nieruchomości odbiorcy
dodatkowy wodomierz jako podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru
ilości wody bezpowrotnie zużywanej,
wodomierz - podlicznik powinien być umieszczony na wydzielonej do tego celu instalacji
wewnętrznej zgodnie ze schematem montażowym stanowiącym załącznik do niniejszej
informacji,
wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną,
wodomierz należy zamontować zgodnie z dokumentacją techniczno-ruchową
wodomierza wybranego producenta i jednym ze schematów montażowych który będzie
stanowił załącznik do wydanych warunków,
dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny,
woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem może być przeznaczana tylko do
celów określonych w wystąpieniu o wydanie warunków technicznych.

Wszystkie prace instalacyjne łącznie z:
- zakupem wodomierza,
- niezbędnych kształtek,
- ewentualną naprawą,
- ponowną legalizacją wodomierza,
wykonuje na własny koszt Wnioskodawca z którym zawarta jest umowa na dostawę wody i/lub
odbiór ścieków. Po wykonaniu prac instalacyjnych zgodnie z przedstawionymi wymaganiami
należy złożyć w Biurze Obsługi Klienta lub w formie elektronicznej na adres e-mail Spółki,
zlecenie na odbiór i oplombowanie podlicznika (Druk 12-RI-7).
W umówionym telefonicznie terminie służby techniczne Spółki dokonają sprawdzenia
poprawności montażu oraz zaplombują łączniki (śrubunki) wodomierza – podlicznika.
- pierwsze plombowanie Dział Przygotowania Inwestycji i Dokumentacji Technicznej „RI”
– tel. 75 77 42-106 wew. 114
- ponowne plombowanie Dział Realizacji Remontów i Konserwacji / Oddział „RK”
– tel. 75 77 42-106 wew. 121
Wykonywanie odczytów, rozliczanie podlicznika i wystawianie rachunku wykonywane będzie
przez Dział Rozliczeń „ER” – tel. 75 77 42-106 wew. 118, według aktualnie obowiązującej taryfy.
Więcej informacji i wyjaśnień udzielą pracownicy Działu Przygotowania Inwestycji
i Dokumentacji Technicznej „RI” – tel. 75 77 42-106 wew. 114
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SCHEMATY MOŻLIWYCH WARIANTÓW MONTAŻU PODLICZNIKÓW
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SCHEMATY NIEPRAWIDŁOWEGO MONTAŻU PODLICZNIKÓW
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UWAGA!
Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza na instalacji do odliczania wody zużytej
bezpowrotnie, zalecamy przeanalizowanie rzeczywistych potrzeb, kosztów związanych
z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz z zakupem wodomierza, oraz oszacowanie
ewentualnychakorzyści.
Wydanie technicznych warunków oraz pierwsze plombowanie wodomierza podlicznika,
jest bezpłatne. Za każde kolejne plombowanie związane z utratą cech legalizacyjnych, uszkodzeniem podlicznika lub jego przeniesieniem, pobierana będzie opłata zgodnie z obowiązującym
w Spółce cennikiem za wykonanie prac instalacyjnych.
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