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WNIOSEK 

o wyrażenie zgody na montaż wodomierza – podlicznika do opomiarowania wody 
bezpowrotnie zużytej 

 

Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż wodomierza – podlicznika do 

opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej na terenie posesji położonej w miejscowości 

………………………………., przy ul. ……………………………………., działka nr ................. 

cel wykorzystania wody: ………………………...…………….................................................. 

 

Oświadczam, że jestem: właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem wieczystym, 

użytkownikiem, zarządcą, dzierżawcą* przedmiotowej nieruchomości. 

 

* – niepotrzebne skreślić. 

 

 

…………………………………… 

                                                                                                                       data i podpis 



Wodomierz (podlicznik) 

– zasady korzystania i rozliczania wody bezpowrotnie zużytej. 

 

MONTAŻ WODOMIERZA DO OPOMIAROWANIA WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ 

 

ZGK w Więcborku informuje, że istnieje możliwość pomniejszenia ilości odprowadzanych ścieków w 

przypadku używania wody bezpowrotnie zużytej do celów podlewania ogrodu, pod warunkiem udokumentowania 

rzeczywistej ilości zużytej wody. W tym celu wymagane jest wykonanie instalacji z oddzielnym licznikiem wody.  

 

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA TAKIEJ INSTALACJI: 

1. Dodatkowy wodomierz należy zamontować na instalacji wewnętrznej w nieruchomości jako podlicznik 

wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużywanej. 

2. Wodomierz - podlicznik powinien być umieszczony na instalacji wewnętrznej w budynku bezpośrednio 

przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania ogrodu lub w studzience 

wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu. 

3. Zabrania się wykonywania odgałęzień lub montowania punktów czerpalnych na odcinku instalacji 

pomiędzy wodomierzem - podlicznikiem, a zewnętrznym zaworem czerpalnym. 

4. Wodomierz bezwzględnie musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność cechy legalizacyjnej wynosi 

5 lat). 

5. Wielkość i parametry wodomierza należy dobrać odpowiednio do przewidywanego zużycia wody i 

wydajności przyłącza. 

6. Wodomierz należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno-ruchową 

podaną przez producenta wodomierza. 

7. Należy zapewnić bezpieczny dostęp do wodomierza, zapewniający swobodne odczytywanie stanu 

wodomierza. 

8. Woda pobierana za wodomierzem - podlicznikiem musi być bezpowrotnie zużyta tzn. nie podlega 

odprowadzeniu do sieci kanalizacyjnej. 

 

Wszystkie prace instalacyjne, wraz z zakupem wodomierza, ewentualną jego naprawą i ponowną legalizacją 

wodomierza (co 5 lat), wykonuje inwestor/właściciel nieruchomości, na własny koszt. Po wykonaniu prac 

instalacyjnych, zgodnie z przedstawionymi wymaganiami, należy zgłosić ten fakt do ZGK w Więcborku.  

W umówionym terminie pracownicy ZGK dokonają sprawdzenia poprawności montażu wodomierza – 

podlicznika oraz zaplombują elementy złączne (śrubunki). 

 

 


