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UL. 1-GO MAJA 26 B

TEL. (71) 316 61 67, 316 61 68, FAX (71) 316 65 12 www.zgk-katy.pl

MONTAŻ WODOMIERZA ODLICZAJĄCEGO
DO POMIARU WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
- UZYSKANIE ZGODY ORAZ PROCEDURA MONTAŻU –
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz.U.
2001 nr 72 poz. 747)
Art. 27, ust. 6:
W rozliczeniach ilości odprowadzonych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłącznie w
przypadkach, gdy wielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego
na koszt odbiorcy usług.

Każdy klient Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ma prawo do zamontowania
wodomierza odliczającego wodę do celów podlewania ogrodu przydomowego, aby możliwe było
jego zamontowanie należy:
1. Zwrócić się z pisemnym wnioskiem (zał. 1) o wydanie warunków technicznych montażu
wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą (usługa odpłatna: 152zł/netto) – wniosek
powinien być złożony na wzorze druku dostępnym na stronie www.zgk-katy.pl lub w siedzibie
Zakładu przy ul. 1-go maja 26B w Kątach Wrocławskich
2. Do wniosku załączyć należy szkic instalacji wewnętrznej / przyłącza wewnętrznego na cele
poboru wody bezpowrotnie zużytej
3. Po uregulowaniu płatności i odebraniu warunków technicznych przygotować instalację
wewnętrzną na cele montażu wodomierza odliczającego – zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi. Koszt przygotowania instalacji ponosi klient.
4. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zakupić wodomierz wraz z nakładką do odczytu zdalnego,
który zamontowany zostanie jako wodomierz ogrodowy – montaż wykonuje klient we własnym
zakresie lub zleca ZGK Sp. z o.o
UWAGA!!! – Wodomierz powinien być przystosowany do odczytu zdalnego, zgodnie z
systemem wdrożonym przez ZGK Sp. z o.o. dla klientów z obszaru Gminy Kąty
Wrocławskie. Specyfikacje techniczne wodomierzy kompatybilnych oraz szczegółowe
informacje:
Dział Wodociągów tel.: 71 39-13-246
5. Zwrócić się z pisemnym wnioskiem (zał. 2) o zaplombowanie wodomierza służącego do
rozliczania wody bezpowrotnie zużytej (pierwsze plombowanie: bezpłatne; każde kolejne:
150zł/netto) – wniosek powinien być złożony na wzorze druku dostępnym na stronie www.zgkkaty.pl lub w siedzibie Zakładu przy ul. 1-go maja 26B w Kątach Wrocławskich
6. Na podstawie protokołu z plombowania Państwa wodomierz zostanie wprowadzony do bazy
danych i będzie mógł służyć do odliczania wody bezpowrotnie zużytej.
UWAGA!: Wodomierz – podlicznik należy wymieniać co 5 lat. Nakładkę do odczytu zdalnego
należy wymieniać co 10lat
Wymiana wodomierza odliczającego stanowi koszt klienta na którego instalacji jest on zainstalowany
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