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WYTYCZNE NA POBÓR WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ
Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Człuchowie Zakład Wodociągów
i Kanalizacji zwane dalej Dostawcą informuje, że istnieje możliwość poboru wody bezpowrotnie
zużytej (np. na cele podlewania ogródków przydomowych, itp.) bez naliczania opłat
za odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacyjnej. Rozliczenie dokonywane będzie na podstawie
wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Odbiorcy
z uwzględnieniem niżej opisanych wytycznych. Rozliczanie ilości wody pobranej na cele
podlewania ogródków przydomowych odbywać się będzie w okresie od kwietnia do września.
Woda bezpowrotnie zużyta rozliczana za pomocą wodomierza (podlicznika) nie może być
odprowadzana do sieci kanalizacyjnej.
Podstawa prawna: art. 27 ust. 6 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028), Rozporządzenie
Ministra infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia
wody (Dz. U. z 2002 r. nr 8 poz. 70).
1. Wodomierz wody bezpowrotnie zużytej w instalacji należy zamontować wyłącznie
za wodomierzem głównym (patrząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody) zgodnie
z obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz z uwzględnieniem zaleceń producenta.
2. Miejsce zainstalowania podejścia wodomierzowego wraz z wodomierzem (podlicznikiem)
powinno znajdować się w pomieszczeniu głównego wodomierza budynku lub miejscu
ustalonym z Dostawcą (wyjście przewodu na zewnątrz budynku powinno wychodzić z
pomieszczenia, gdzie zlokalizowany jest wodomierz (podlicznik) - przejście przez ścianę w
rurze osłonowej).
3. Przed wodomierzem (podlicznikiem) powinien być zainstalowany zawór odcinający dopływ
wody. Za wodomierzem należy zamontować zawór odcinający z kurkiem spustowym
służącym do odwadniania zewnętrznej instalacji wodociągowej na okres zimy.
4. Prace związane z wykonaniem instalacji zostaną wykonane we własnym zakresie na koszt
Odbiorcy przez uprawnionego instalatora.
5. Na odcinku pomiędzy wodomierzem (podlicznikiem) a punktem poboru wody bezpowrotnie
zużytej nie wolno stosować żadnych trójników umożliwiających podpięcie do nich
dodatkowych przewodów.
6. Wodomierz (podlicznik) wody bezpowrotnie zużytej o przekroju Ø 15 mm musi posiadać
ważną cechę legalizacyjną. Okres ważności legalizacji wodomierzy określony jest w
przepisach metrologicznych i wynosi 5 lat.
7. W przypadku utraty ważności cechy legalizacyjnej przez wodomierz (podlicznik) wody
bezpowrotnie zużytej, Odbiorca jest zobowiązany na własny koszt dokonać wymiany
na wodomierz (podlicznik) posiadający ważną cechę legalizacyjną. Odbiorca winien
niezwłocznie poinformować Dostawcę o wymianie bądź legalizacji wodomierza
(podlicznika), celem jego odpłatnego oplombowania i aktualizacji danych w systemie
bilingowym. Odmowa przez Odbiorcę wymiany wodomierza (podlicznika) będzie skutkować
prawem do zaprzestania rozliczania ilości wody bezpowrotnie zużytej.
8. Wodomierz (podlicznik) wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować w łatwo dostępnym
i bezpiecznym miejscu (w celu jego odczytu). Do obowiązków Odbiorcy należy jego
zabezpieczenie przed zamarzaniem i uszkodzeniem mechanicznym.
9. Instalacja do poboru wody bezpowrotnie zużytej wraz z wodomierzem (podlicznikiem)
stanowi własność Odbiorcy.

10. Uwzględnianie ilości wody bezpowrotnie zużytej w rozliczeniach za wodę i ścieki
dokonywanych pomiędzy Dostawcą a Odbiorcą następuje z dniem zaplombowania
wodomierza rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej.
11. Przed uruchomieniem na wniosek Odbiorcy, Dostawca dokona czynności w zakresie odbioru
instalacji oraz oplombowania wodomierza.
12. Odbiorca umożliwi Dostawcy w każdym momencie dostęp do przeprowadzenia czynności
kontrolnych związanych z prawidłowością funkcjonowania układu instalacji wodomierza
(podlicznika).
13. Dostawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostawy wody bezpowrotnie zużytej
w okresie dziennym od godz. 1000 do 2300, w przypadkach jej niedoboru na cele socjalnobytowe. O terminie wprowadzenia takiego ograniczenia Dostawca powiadomi telefonicznie
lub pisemnie w zależności od specyfikacji okoliczności z tym związanych.
14. Dostawca będzie naliczać opłatę stałą za rozliczanie należności w wysokości określonej
w taryfie obowiązującej w danym okresie rozliczeniowym (w przypadku podlewania
ogródków przydomowych przez okres 6 m-cy).
15. W przypadku rażąco niskiego zużycia wody na cele socjalno-bytowe w okresie od kwietnia
do września, podstawą do rozliczenia opłat za odprowadzenie ścieków będzie zużycie wody
z poprzedniego okresu jesienno-zimowego.
16. W przypadku stwierdzenia przez Dostawcę:
 celowego uszkodzenia wodomierza,
 celowego uszkodzenia cechy legalizacyjnej wodomierza,
 uszkodzenia plomb założonych przez Dostawcę,
 nieprawidłowych wskazań wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, potwierdzonych
badaniami niezależnego Urzędu Miar,
 użytkowania przez Odbiorcę wodomierza wody bezpowrotnie zużytej po upływie okresu
ważności jego legalizacji,
 poboru wody przez Odbiorcę w celach innych niż, bezpowrotnie zużyta woda,
wskazania wodomierza wody bezpowrotnie zużytej nie będą uwzględniane przy ustalaniu
ilości ścieków odprowadzanych przez Odbiorcę do sieci kanalizacyjnej Dostawcy.
W takim przypadku ilość odprowadzanych ścieków będzie określana jako równa ilości wody
dostarczonej do nieruchomości ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego.
17. Za odbiór techniczny podejścia wodomierzowego oraz za zaplombowanie wodomierza wody
bezpowrotnie zużytej Dostawca pobiera opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszych wytycznych mają zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 2028).

