Otwock, dnia ……………………………………..
...........................................................................
imię i nazwisko

...........................................................................
adres korespondencyjny

...........................................................................
kod pocztowy / miejscowość

...........................................................................
telefon kontaktowy

Podanie o zaplombowanie podlicznika do podlewania terenów zielonych

Zwracam się z prośbą o zaplombowanie podlicznika służącego do pomiaru bezzwrotnie zużytej wody
do podlewania terenów zielonych na posesji pod adresem:
............................................................................................................................................................
Po zapoznaniu się z warunkami oświadczam, że wszystkie je spełniłem i wiem, że odliczanie będzie
następowało w okresie od 1 kwietnia do 30 września w każdym roku. Koszty usługi opłacę po
otrzymaniu faktury, do wystawienia której upoważniam Was bez mojego podpisu jako odbiorcy.
Jednocześnie oświadczam, że uzyskałem zgody współwłaścicieli na zamontowanie odlicznika (dotyczy
współwłasności).

..............................................................................
podpis wnioskującego

Załączniki:
1. Szkic sytuacyjny instalacji wodociągowej
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Podliczniki do podlewania terenów „zielonych”
Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku, wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów,
wprowadziło wodomierze odliczające (tzw. podliczniki ogrodowe) do pomiaru wody zużytej na podlewanie przydomowych
tzw. terenów zielonych. Montaż podlicznika ogrodowego, na koszt odbiorcy wody, pozwala na ponoszenie opłat za wodę
zużytą do podlewania terenów zielonych z wyłączeniem opłat za ścieki.
W celu podpisania umowy na rozliczanie odebranych ścieków z uwzględnieniem podlicznika należy złożyć wniosek ze
szkicem instalacji wod.-kan., spełnić określone warunki techniczne, co może się wiązać z koniecznością przebudowy
instalacji wewnętrznej, wykonać podejście pod wodomierz (podlicznik), zamontować go i zgłosić wykonany układ
wodomierzowy do odbioru i zaplombowania.
Informujemy, że podliczniki ogrodowe odczytywane i rozliczane są przez naszą spółkę w okresie wegetacji roślin tj. od 1
kwietnia do 30 września.
Podliczniki ogrodowe powinny spełniać warunki techniczne producenta i być zgodne z PN-B-10720/98, oraz indywidualne
kryteria, które zostaną sprecyzowane po dokonaniu wizji w terenie przez nasze służby techniczne, a mianowicie:
1.
2.

3.
4.

5.

ilość bezpowrotnie zużytej wody zostanie opomiarowana jednym podlicznikiem dobranym do warunków pracy
podlicznik musi znajdować się na instalacji za wodomierzem głównym, w miejscu suchym, łatwo dostępnym do
montażu, demontażu, kontroli oraz odczytu wskazań, zabezpieczony przed uszkodzeniami (pod rygorem ustania jego
funkcji w rozliczeniach)
wodomierz-podlicznik należy zamontować zgodnie z warunkami producenta i PN-B-10720/98
wodomierz-podlicznik musi posiadać zatwierdzenie typu Głównego Urzędu Miar, dopuszczenie do obrotu publicznego
(stosowania w budownictwie) oraz odnawianą cechę legalizacji: co 61miesięcy – dla wodomierza do wody zimnej o
nominalnym strumieniu objętości < 10 m³/h, lub co 49 miesięcy – dla wodomierza do wody zimnej o nominalnym
strumieniu objętości > 10 m³/h. Bieżące posiadanie przez przedmiotowy wodomierz aktualnej legalizacji pozostaje w
gestii użytkownika – odbiorcy wody
utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody za podlicznikiem w sposób tworzący ścieki
będzie podstawą do naliczenia opłat za odprowadzane ścieki wg. wskazań wodomierza głównego

Uwaga:
Zatwierdzony szkic, po wykonaniu zgodnie z nim robót, oraz odbiorze technicznym staje się formą dokumentacji stanu przez
obie strony uzgodnionego i zgodnie z tym wykonanego, służącej wraz z umową do rozliczania ścieków odprowadzanych z
przedmiotowego obiektu. Każda zmiana poczyniona w instalacji wod.- kan. przedmiotowego obiektu może być dokonana po
uprzednim zaakceptowaniu przez OPWiK Sp. z o.o., pod rygorem naliczenia opłat za odprowadzane ścieki wg. wskazań
wodomierza głównego.

Krok po kroku - czyli zrobić, w celu zamontowania i rozliczania podlicznika ogrodowego.
Krok 1 - należy wykonać podejście pod wodomierz-podlicznik, wraz z ewentualną adaptacyjną przeróbką instalacji
wewnętrznej w celu zamontowania podlicznika ogrodowego, zamontować wodomierz – podlicznik.
Krok 2 – Po wykonaniu powyższych prac należy zgłosić gotowość do dokonania przeglądu technicznego, oraz zaplombowania
wodomierza-podlicznika przez nasze służby techniczne, załączając szkic sytuacyjny instalacji wodociągowej i
kanalizacyjnej obiektu, w którym zamontowano wodomierz-podlicznik.
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Załącznik Nr. 1

Szkic sytuacyjny instalacji wodociągowej w budynku
przy ul ………………………………………………………….……… w ………………………………. będącego
własnością ………………………..………………………………….
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