D-33/A
Chocianów, ……………………….
(dzień- miesiąc- rok)

DANE WNIOSKODAWCY
……………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………………
Adres (ulica, numer domu)

……………………………………………………
Kod pocztowy, miejscowość

……………………………………………………
Numer telefonu kontaktowego

……………………………………………………
Adres korespondencyjny (jeśli inny niż zameldowania)

Przedsiębiorstwo Wodociągowo
Kanalizacyjne Sp. z o.o.
ul. Głogowska 14
59 -140 Chocianów
WNIOSEK
o wyrażenie zgody na montaż wodomierza (podlicznika)
Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na montaż dodatkowego wodomierza odliczającego wodę
bezpowrotnie zużytą na terenie mojej posesji w miejscowości ………………….,działka nr ………………/ ulica
…………………./ numer domu………... .
Oświadczam, że jestem: właścicielem*, współwłaścicielem*, zarządcą*, dzierżawcą* w/w budynku.
Montaż podlicznika wykonam we własnym zakresie/ zlecam wykonanie* powyższego przez „PWK” Sp. z o.o.
w Chocianowie bez udziału mojego materiału/ z udziałem mojego materiału*.
Pobór wody na cele:
1.

Podlewania działki, ogrodu*

2.

Pojenia inwentarzu żywego*

3.

Inne …………………….…………………………..*

Szacowane średnie zużycie wody w miesiącu wynosi ………… m3 .
Powierzchnia terenów zielonych wynosi ……… (wypełnić w przypadku poboru wody na cele z pkt. 1).
Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o konieczności przeprowadzania na koszt własny
legalizacji wodomierza (podlicznika) zgodnie z obowiązującymi normami

i każdorazowego informowania „PWK”

Sp. z o.o. w Chocianowie o konieczności wymontowania przeze mnie podlicznika celem legalizacji bądź wymiany.
Przyjmuję do wiadomości, iż w przypadku wprowadzenia przez „PWK’ Sp. z o.o. w Chocianowie odczytów
radiowych jestem zobowiązany do zakupu i montażu wodomierza podlicznika dostosowanego do odczytów
radiowych.
Oświadczam,

że

jestem

właścicielem*,

współwłaścicielem*,

zarządcą*,

dzierżawcą*

nieruchomości

j. w. i upoważniam „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie do wstawiania faktury VAT bez mojego podpisu.
Potwierdzam otrzymanie warunków zamontowania dodatkowego wodomierza mierzącego bezpowrotnie zużytą
wodę.
Załącznik: Schemat montażu podlicznika.
…..………………………………………..
(czytelny podpis wnioskodawcy)
*- niepotrzebne skreślić

WARUNKI MONTAŻU WODOMIERZA DO OPOMIAROWANIA WODY
BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
1.

Wymagania techniczne dla tego typu instalacji:


Wodomierz podlicznik należy zamontować zgodnie z wymaganiami Polskich Norm dotyczących zabudowy zestawów
wodomierzowych w instalacjach wodociągowych.



Wodomierz podlicznik powinien być umieszczony na instalacji wewnętrznej przeznaczonej do podlewania działki,
ogrodu lub pojenia inwentarza żywego lub na inne cele w budynku bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą
znajduję się zawór czerpalny lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie nieruchomości.



Przed wodomierzem podlicznikiem należy zamontować zawór odcinający.



Za wodomierzem podlicznikiem nie może odbywać się pobór wody z odpływem do kanalizacji sanitarnej.



Temperatura w pomieszczeniu, gdzie zamontowany jest wodomierz podlicznik nie powinna być niższa niż + 4ºC.



Niedozwolone jest wykonanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku instalacji pomiędzy
wodomierzem podlicznikiem a zewnętrznym zaworem czerpalnym.



Wodomierz podlicznik musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (okres ważności legalizacji wodomierzy indywidualnych
wynosi 5 lat. Okres ten liczy się od dnia 1 stycznia tego roku, w którym legalizacja została dokonana).



Wielkość

i

parametry

wodomierza

podlicznika

należy

dobrać

odpowiednio

do

szacowanego

zużycia

i wydajności przyłącza.


Wodomierz podlicznik należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją techniczno- ruchową podaną
przez producenta wodomierza.



Należy zapewnić swobodny dostęp do wodomierza podlicznika, w celu dokonania odczytu.



Woda pobierana za wodomierzem podlicznikiem może być przeznaczona tylko i wyłącznie na cele określone we
wniosku o wyrażenie zgody na montaż wodomierza podlicznika.



Wodomierz podlicznik nie może być narażony na nadmierne naprężenia.



Sposób zabudowy rur wodociągowych przed i za wodomierzem podlicznikiem powinien zapewniać odporność
wszystkich

części

instalacji

na

wstrząsy

i

drgania,

które

mogą

być

wywołane

przez

otoczenie

w miejscu zamontowania.
2.

Naprawę i legalizację wodomierza podlicznika wody wykonuje właściciel nieruchomości na własny koszt.

3.

W

przypadku

gdy

wodomierz

nie

będzie

posiadał

aktualnych

cech

legalizacyjnych,

„PWK”

Sp.

z

o.o.

w Chocianowie może zaprzestać uwzględniania wskazań takiego wodomierza podlicznika.
4.

W umówionym terminie odpowiednie służby „PWK” Sp. z o.o. w Chocianowie dokonają sprawdzenia poprawności montażu
wodomierza podlicznika, po wcześniejszym zgłoszeniu (telefonicznym lub pisemnym) właściciela nieruchomości o
zamontowaniu wodomierza podlicznika.

5.

Przedsiębiorstwo poinformuje właściciela nieruchomości o planowanym sprawdzeniu poprawności montażu wodomierza
podlicznika pisemnie w ciągu 7 dni.

6.

Wodomierz podlicznik będzie używany tylko w okresie od 15 kwietnia do 15 września.

7.

Odczyt wodomierza

podlicznika wykonywany

będzie metodą tradycyjną przez inkasenta

„PWK”

Sp. z

o.o.

w Chocianowie lub metodą radiową.
8.

Zawarcie umowy odbędzie się na podstawie podpisanego protokołu poprawności montażu wodomierza podlicznika
podpisanego przez odpowiednie służby Przedsiębiorstwa i właściciela nieruchomości.

9.

W przypadku nieobecności właściciela nieruchomości w dniu odczytu stan wodomierza podlicznika należy podać
telefonicznie pod numerem telefonu 768185576 wew. 28.

10. Zgłoszenie legalizacji lub wymiany wodomierza podlicznika należy zgłaszać pod numerem telefonu 768185576 wew. 28.

11. Odczyt wodomierza podlicznika i rozliczanie wykonane będzie tylko po zawarciu pomiędzy klientem a „PWK”
Sp. z o.o. w Chocianowie stosownej umowy.

