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Montaż podlicznika 
Nieruchomość musi posiadać przyłącze kanalizacyjne podłączone do kanału sanitarnego. 

 

Warunki jego montażu:  

1. Wykonanie prac związanych z zakupem i montażem podlicznika jest po stronie  odbiorcy  usług  i  koszty  z 
tym związane ponosi odbiorca; 

2. W obrębie budynku wyposażonego w instalację kanalizacyjną podłączoną do sieci Przedsiębiorstwa, rurociąg 
pomiędzy wodomierzem mierzącym ilość wody bezpowrotnie zużytej a punktem poboru lub instalacją wody 
bezpowrotnie zużytej powinien być prowadzony poza obrysem przegród budowlanych w celu umożliwienia 
kontroli rurociągu przez Przedsiębiorstwo w całym okresie eksploatacji punktu poboru lub instalacji wody 
bezpowrotnie zużytej, 

3. Wodomierz w instalacji wodociągowej należy wbudować za wodomierzem głównym (licząc zgodnie z 
kierunkiem przepływu wody), a ujęcia za nim powinny znajdować się na zewnątrz budynku. 

4. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej powinien być zlokalizowany nie dalej niż 2 m od punktu poboru;  
5. Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji 

pomiędzy wodomierzem a zewnętrznym zaworem czerpalnym, 
6. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości strumienia 

objętości wody oraz posiadać ważną cechę legalizacyjną i plomby;  
7. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu (wygodnym dla odczytu), 

zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarzaniem;  
8. Wodomierz po zamontowaniu należy zgłosić do odbioru. Będzie on zaplombowany i przejęty jako 

pomocniczy do rozliczeń za odprowadzane ścieki (przejęcie do rozliczeń jest odpłatne ); 
9. W przypadku stwierdzenia przez Przedsiębiorstwo:  

a) uszkodzenia wodomierza,  
b) uszkodzenia cechy legalizacyjnej  
c) uszkodzenia plomb Przedsiębiorstwa lub mocowania tych plomb,  
d) nieprawidłowych wskazań wodomierza, 
f) upływu okresu ważności legalizacji, 

Wskazania dodatkowego wodomierza nie będą odczytywane, a ilość odprowadzanych ścieków będzie określana 
jako równa ilości wody dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego). 
 
Poniżej przedstawiamy przykładowy sposób wykonania opomiarowania punktu czerpalnego wody bezpowrotnie 
zużytej, który jest zalecany przez Przedsiębiorstwo do stosowania. 

 

 
 
 
 

W związku z powyższym prosimy o skontaktowanie się z PGK Sp. z o.o. (58-673-04-26) celem 
doprecyzowania miejsca  zainstalowania dodatkowego wodomierza- podlicznika. 

 


