
Inwestor/Pełnomocnik

.....................................................................
imię i nazwisko / nazwa

.....................................................................
adres

..................... ...............................................
kod poczta

.................................................................
nr tel.

 ................................................................
                         e-mail

Wołów, dnia ........................ 20.......r.

WIO

Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne
Wołów Spółka z o.o.

ul. Ogrodowa 16
56 – 100 Wołów

WNIOSEK

o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą do podlewania

przydomowych terenów zielonych na posesji:

przy ulicy.............................................................. nr ............. w.......................................

Proszę o uzgodnienie miejsca lokalizacji wodomierza odliczającego wodę bezpowrotnie zużytą do 

podlewania terenu zielonego o powierzchni .....................m2. 

Przewidywane zapotrzebowanie na wodę wynosi …....... m3/rok.

Akceptuję zasady ustalone przez Przedsiębiorstwo Wodno - Kanalizacyjne Wołów Spółka z o. o., w 

tym zakresie, wyszczególnione na odwrocie wniosku (str. 2).

Oświadczam, że woda pobierana za wodomierzem odliczającym wykorzystywana będzie wyłącznie 

do celów podlewania przydomowych terenów zielonych.

Wołów, dnia ........................ 20.......r.

.......................................
(podpis)



Wołów, dnia ........................ 20.......r.

Oświadczenie

Akceptuję zasady rozliczeń ścieków w związku z wykorzystywaniem wody
do podlewania ogrodu

Zasady  ustalania  ilości  ścieków  wprowadzanych  do  miejskiej  sieci  kanalizacyjnej  sanitarnej
precyzuje Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków dnia 7 czerwca
2001 roku (Dz.U. 2019 poz. 1437 tekst jednolity), zgodnie z którą w rozliczeniach ilości odprowadzanych
ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody może być uwzględniana wyłącznie w przypadkach, gdy wielkość
jej zużycia na ten cel ustalona zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza (art. 27, ust. 6 ustawy).

Przedkładana  do  uzgodnienia  lokalizacja  wodomierza  odliczającego  powinna  spełniać  poniższe
warunki:

 Montaż wodomierza jest możliwy tylko w sytuacji wykorzystania wody w sposób uniemożliwiający jej
pobór dla celów tworzących ścieki.

 Ilość bezpowrotnie zużywanej wody musi być opomiarowana jednym wodomierzem dobranym do
warunków pracy.

 Punkt czerpalny należy usytuować na zewnątrz budynku, a wodomierz w odległości  ok. 1 m od
wyjścia przewodu przez ścianę zewnętrzną budynku w kierunku punktu czerpalnego lub w studni
wodomierzowej zlokalizowanej przed punktem czerpalnym.

 Miejsce wbudowania wodomierza powinno być suche, łatwo dostępne dla montażu, demontażu  
i  kontroli  oraz  odczytu  wskazań  wodomierza,  zgodne z  normami  i  przepisami  w  tym  zakresie.
Wodomierz należy montować na konsoli.

 Zamontowanie  wodomierza  może  nastąpić  po  zaakceptowaniu  przez  PW-K  Wołów  miejsca
lokalizacji wodomierza odliczającego – czynność odpłatna zgodna z obowiązującym cennikiem
(Konsultacja techniczna w terenie)

 Montaż,  utrzymanie  i  legalizacja  wodomierza  obciąża  usługobiorcę  (okres  ważności  legalizacji
wodomierzy  odliczających  wynosi  5  lat  licząc  od  pierwszego  stycznia  następnego  roku  po
legalizacji). Możliwe jest zlecenie odpłatnej usługi w tym zakresie do PW-K Wołów Spółka z o. o. 
w Wołowie.

 Fakt zamontowania wodomierza należy zgłosić telefonicznie do PW-K Wołów, tel. 71 389 27 56,  
w celu umówienia terminu odpłatnego sprawdzenia prawidłowości zainstalowania wodomierza i jego
zaplombowania  -  czynność  odpłatna  zgodna  z  obowiązującym  cennikiem  (Plombowanie
licznika)

 Utrata  ważności  legalizacji,  zerwanie  plomb  lub  wykorzystywanie  wody  za  wodomierzem
odliczającym w sposób tworzący ścieki  będzie podstawą do naliczenia  opłat  za ścieki  wskazań
wodomierza głównego.

 Odczyt i rozliczanie wodomierza odliczającego podlegać będzie opłacie abonamentowej zgodnie  
z obowiązującymi taryfami.

 Wodomierz  odliczający  obowiązkowo  musi  być  wyposażony  w  nakładkę  radiową  do
zdalnego odczytu zgodną z systemem używanym przez PW-K Wołów. 

.......................................
(podpis)


