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SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH
W OSTROWITEM
ul. Zachodnia 8a
62-402 Ostrowite

Wniosek
o odbiór wodomierza (podlicznika) odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą dla posesji przy
ul. ...........................................................w ....................................................
Akceptuję zasady ustalone przez SKR w Ostrowitem w tym zakresie wyszczególnione poniżej.
….......................................................
podpis wnioskodawcy

Zasady montażu podlicznika oraz rozliczenia ilości wody zużytej bezpowrotnie.
1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Ostrowitem informuje, iż zgodnie z uregulowaniami
ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzeniu 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.
2. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem podlicznika, eksploatacją i ponowną jego
legalizacją (co 5 lat), wykonuje odbiorca na własny koszt.
3. Wymagania, jakie należy spełnić przy montażu wodomierza (podlicznika) służącego do
pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej na terenie nieruchomości:
• zainstalowany wodomierz (podlicznik) jest częścią instalacji wewnętrznej Odbiorcy i koszty
związane z jego montażem, utrzymaniem oraz legalizacją ponosi właściciel instalacji,
• podlicznik należy zainstalować wyłącznie za wodomierzem głównym w sposób zgodny z
obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dopuszczalny przepływ na podliczniku
kompatybilny z wodomierzem głównym od 1,6 do 2,5m3/h. Schemat prawidłowego
montażu podlicznika znajduje się w dokumentach do pobrania.
• montaż podlicznika dopuszczany jest tylko w układzie szeregowym;
• podlicznik należy umieścić na instalacji, w budynku, bezpośrednio przy ścianie
zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania (odległość nie większa
niż 1,5 m) lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie posesji.

• podlicznik należy zamontować na wewnętrznej instalacji wodociągowej za zaworem
antyskażeniowym, a za podlicznikiem nie może znajdować się żaden punkt poboru
z możliwością odprowadzanie wody do systemu kanalizacji sanitarnej;
• wodomierz winien być zamontowany w sposób umożliwiający swobodny jego odczyt;
• przed wodomierzem – podlicznikiem musi być zainstalowany zawór odcinający dopływ
wody do instalacji. Sposób zamontowania zestawu podlicznika powinien umożliwić
odwodnienie instalacji za podlicznikiem (w okresie zimowym);
• zamontowanie podlicznika należy zgłosić do odbioru w SKR Ostrowite w formie pisemnej,
• pracownik wyznacza termin odbioru podlicznika w ciągu 7 dni od dokonania zgłoszenia
przez Odbiorcę usług. Odbiór kończy się spisaniem protokołu i sporządzeniem
dokumentacji fotograficznej wykonanej instalacji podlicznika.
• naliczanie bezpowrotnie zużytej wody następuje od momentu odbioru podlicznika
• za odbiór podlicznika Spółka pobiera opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem;
4. Odczyt wskazań wodomierza (podlicznika) będzie wykonywany przez pracownika SKR
jednocześnie z odczytem wodomierza głównego w nieruchomości. Właściciel musi
zapewnić możliwość jednoczesności odczytu wodomierza głównego i podlicznika. Na
potrzeby obliczenia ilości odprowadzonych ścieków do kanalizacji sanitarnej zużycie
zmierzone przez wodomierz główny pomniejszone zostanie o zużycie zmierzone przez
podlicznik;
5. Upływ okresu legalizacji wodomierza – podlicznika ( 5 lat ), uszkodzenie, zerwanie plomb
lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący ścieki będzie podstawą do odstąpienia od
ujmowania podlicznika w rozliczeniach i naliczenia opłat za ścieki według wskazań
wodomierza głównego;
6. Planowana co 5 lat legalizacja wodomierza może nastąpić tylko po wcześniejszym
zgłoszeniu tego faktu w SKR Ostrowite. Za ponowny odbiór podlicznika pobiera się opłatę
zgodnie z obowiązującym cennikiem;
7. Awaryjne zerwanie plomby przez użytkownika bez wcześniejszego zgłoszenia w
przedsiębiorstwie wiąże się z ponownym dokonaniem odbioru instalacji. Stwierdzenie
zerwania plomby bez wcześniejszego zgłoszenia skutkuje naliczeniem ilości
odprowadzonych ścieków od ostatniego odczytu z wodomierza głównego;
Wyrażam zgodę na przetwarzania moich danych osobowych przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Ostrowitem
ul. Zachodnia 8a 62-402 Ostrowite w zakresie niezbędnym do odbioru montażu podlicznika wody zużytej
bezpowrotnie ( zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych)

