Załącznik nr 1
do Uchwały nr XXIII/1/2021
Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o.
z dnia 9 sierpnia 2021 r.

Instrukcja określająca zasady montażu wodomierza jako podlicznika bezpowrotnie zużytej
wody oraz sposobu rozliczania na podstawie wskazań przedmiotowego wodomierza
§1
Przez bezpowrotne zużycie wody rozumie się pobór wody zużytej w sposób nie powodujący
odprowadzenia ścieku do kanalizacji w szczególności dla potrzeb podlewania ogrodu, napełniania
basenu, czy zastosowań produkcyjnych i/lub technologicznych.
§2
1. Instrukcja określa:
a) zasady montażu wodomierza jako podlicznika bezpowrotnie zużytej wody,
b) zasady rozliczania wodomierza–podlicznika.
2. Użyte w Instrukcji określenia oznaczają:
a) Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna, która własnym staraniem i na własny koszt
montuje wodomierz–podlicznik bezpowrotnie zużytej wody;
b) Wodomierz–podlicznik – przyrząd pomiarowy mierzący ilość bezpowrotnie zużytej wody.
§3
Zasady montażu wodomierza jako podlicznika bezpowrotnie zużytej wody
1. Usługobiorca zamontuje na własny koszt na instalacji wewnętrznej dodatkowy wodomierz jako
podlicznik wodomierza głównego, przeznaczony do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody
(np. do podlewania ogrodu, napełniania basenu, w procesie technologicznym itp.).
2. Niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień, montowanie punktów czerpalnych
z odprowadzeniem wody do kanalizacji na odcinku – instalacji między wodomierzem–
podlicznikiem, a zaworem czerpalnym wody bezpowrotnie zużytej.
3. Wodomierz–podlicznik należy zamontować zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentacją
techniczno–ruchową podaną przez producenta wodomierza.
4. Wodomierz–podlicznik musi posiadać ważną cechę legalizacyjną.
5. Dostęp do wodomierza–podlicznika powinien być swobodny i bezpieczny.
6. Woda pobierana za wodomierzem–podlicznikiem nie może być odprowadzana do kanalizacji.
7. Wszystkie prace instalacyjne łącznie z zakupem wodomierza–podlicznika, ewentualną naprawą
oraz legalizacją wodomierza (według obowiązujących przepisów- co 5 lat) wykonuje właściciel
nieruchomości na własny koszt.
8. Po zamontowaniu wodomierza–podlicznika Usługobiorca składa w Zakładzie Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. w Dziale Gospodarki Ściekami przy ul. Motokrosowej 27
w Cieszynie wniosek o zaplombowanie wodomierza–podlicznika rejestrującego pobór
bezpowrotnie zużytej wody oraz zawarcie aneksu do umowy w sprawie wprowadzania ścieków
do urządzeń kanalizacyjnych m. Cieszyna (załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji).
9. Każdorazowa konieczność demontażu wodomierza–podlicznika wymaga uzgodnienia
z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o., a każdy ponownie zamontowany
wodomierz–podlicznik powinien być zgłoszony do zaplombowania.
UWAGA!
Przed podjęciem decyzji o montażu wodomierza–podlicznika zaleca się przeanalizowanie
rzeczywistych kosztów i korzyści związanych z wykonaniem i utrzymaniem instalacji wraz
z wodomierzem–podlicznikiem.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wprowadzenia przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. opłaty abonamentowej za wodomierz–podlicznik.
§4
Zasady rozliczania wodomierza–podlicznika
1. Na podstawie wniosku złożonego przez Usługobiorcę służby techniczne ZGK w Cieszynie Sp.
z o.o. dokonują przeglądu instalacji i zaplombowania układu pomiarowego co stanowi
podstawę do zawarcia aneksu.
2. Aneks obowiązuje od daty złożonego wniosku i stanowi podstawę do odliczania ilości ścieków
z tytułu bezpowrotnie zużytej wody.
3. Rozliczenie za ścieki nastąpi na podstawie wskazań wodomierza głównego po odjęciu wskazań
wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody.
4. Usługobiorca jest zobowiązany do podawania stanu wodomierza–podlicznika w terminach
określonych w aneksie.
5. Zakład Gospodarki Komunalnej w Cieszynie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli
wodomierza–podlicznika.
6. Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody bezpowrotnie zużytej
oraz rozwiązanie aneksu nastąpi w przypadku:
a) stwierdzenia zużycia wody na inne cele niż wskazane we wniosku,
b) uszkodzenia wodomierza–podlicznika, plomb lub cech legalizacyjnych,
c) nieprawidłowych wskazań wodomierza–podlicznika,
d) brak ważnej cechy legalizacyjnej wodomierza-podlicznika,
e) dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji wodomierza–podlicznika,
f) złożenia przez Usługobiorcę pisemnej rezygnacji z wodomierza-podlicznika.
Usługobiorca za uszkodzenie plomb w zestawie wodomierzowym zamontowanym jako podlicznik
bezpowrotnie zużytej wody bez uzgodnienia z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Cieszynie
Sp. z o.o. podlega karze grzywny do 5.000 zł (Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2028).

