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ZASADY MONTAŻU (WODOMIERZA) PODLICZNIKA OGRODOWEGO  

 

Spółka Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o., jako dostawca wody zgodnie z umową zawartą z adresatem niniejszego 

pisma (dalej Odbiorca), wyrażają zgodę na zamontowanie wodomierza dodatkowego- podlicznika ogrodowego 

służącego do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej (dalej wodomierz). Montażu wodomierza należy dokonać 

zgodnie z poniższymi wymogami: 

• montaż wodomierza wykonuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej,  

• wodomierz zamontowany zostaje przy wyjściu przez zewnętrzną ścianą budynku, gdzie zlokalizowany 

zostanie zawór czerpalny, 

• za wodomierzem głównym niezbędny jest montaż zaworu antyskażeniowego, 

• instalacja wodociągowa rozprowadzona za podlicznikiem musi być widoczna na całej długości do wyjścia 

przez ścianę budynku,  

• w celu odprowadzenia wody z instalacji (w okresie zimy) należy zamontować zawór spustowy 

umiejscowiony na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem głównym a podlicznikiem ogrodowym,  

• za miejscem montażu podlicznika do wyjścia z budynku nie może znajdować się żaden punkt poboru 

wody,  

• montowany wodomierz musi posiadać ważne cechy legalizacji. 

Po wykonaniu zakresu prac zgodnie z wymienionymi powyżej punktami, należy zgłosić gotowość do odbioru 

wodomierza (w tym plombowanie wodomierza) i uzgodnić jego termin bezpośrednio pod numerem telefonu 

655121388, wew.26. odbiór jest usługą odpłatną wg aktualnego cennika. Warunkiem dokonywania odliczeń w 

opłatach za ścieki jest dokonanie odbioru montażu i zaplombowanie wodomierza.  

 

 

………………………………………………………………    ……………………………………………………………… 
                                    /podpis wnioskodawcy/               /podpis przyjmującego wniosek/ 

  
 

Administratorem danych jest spółka Wodociągi Kościańskie sp. z o.o., ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan. Kontakt do naszego 

inspektora ochrony danych: s.slusarek@wodociagi-koscian.pl Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w 

celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w Biurze Obsługi 

Klienta/sekretariacie spółki oraz nawww.wodociagi-koscian.pl. 

 

 

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. 

ul. Czempińska 2 

64-000 Kościan 

mailto:biuro@wodociagi-koscian.pl
mailto:laboratorium@wodociagi-koscian.pl

