
PROCEDURA MONTAŻU LICZNIKA OGRODOWEGO 

1) Lokator, który ma zamiar montażu wodomierza przeznaczonego po pomiaru 

wody bezpowrotnie zużytej zobowiązany jest do sporządzenia szkicu 

inwentaryzacyjnego instalacji wodociągowej uwidaczniającego przebieg 

przewodów wodociągowych, lokalizację punktu poboru wody bezpowrotnie 

zużytej oraz umiejscowienie wodomierza głównego i wodomierza 

przeznaczonego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej. Przy wykonywaniu 

rysunku inwentaryzacyjnego należy posługiwać się przekrojami poziomymi 

(rzutami) budynku (wodomierz lub punkt czerpalny w budynku) lub kopiami mapy 

zasadniczej (wodomierz lub punkt czerpalny na zewnątrz budynku) w czytelnej 

skali.   

2) Po sporządzeniu szkicu inwentaryzacyjnego lokator zobowiązany jest wystąpić z 

pisemnym zgłoszeniem do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Policach zwanego dalej Zakładem. 

Zgłoszenie należy dokonać na wniosku „ Zamiar montażu wodomierza”* 

3) Na podstawie sporządzonego szkicu, Zakład wystąpi do Zakładu Wodociągów i 

Kanalizacji w Policach, zwanego dalej ZWiK o wydanie warunków technicznych 

na montaż dodatkowego wodomierza określającego ilość bezpowrotnie zużytej 

wody. 

4) Wydane przez ZWiK warunki techniczne zostaną lokatorowi przekazane do 

wiadomości celem zapoznania się z ich treścią i podjęcia decyzji czy lokator jest 

zainteresowany dalszym procedowaniem w sprawie. 

5) W przypadku uzyskania na piśmie przez Zakład decyzji lokatora o kontynuowaniu 

procedury, lokator otrzyma zgodę Zakładu na wykonanie instalacji wody 

bezpowrotnie zużytej przy czym jeżeli prace będą dotyczyć nieruchomości objętej 

współwłasnością i będą ingerować w jej części wspólne  (np.: elewacja) 

konieczne będzie wyrażenie zgody wspólnoty mieszkaniowej na wykonanie 

przedmiotowych prac w formie uchwały.  

6) Wszystkie roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji wody 

bezpowrotnie zużytej będą przeprowadzone przez lokatora we własnym zakresie 

i na własny koszt, zgodnie z wytycznymi zawartymi w wydanych przez ZWiK 

warunkach technicznych. 

7) Teren na zewnątrz budynku, po zakończeniu robót w miejscu przeprowadzenia 

instalacji musi zostać doprowadzony do stanu pierwotnego. 

8) Zakończenie robót lokator zgłasza do Zakładu celem zgłoszenia do ZWiK w 

Policach odbioru montażu wodomierza dodatkowego rejestrującego ilość 



bezpowrotnie zużytej wody oraz jego zaplombowania 

Zgłoszenie należy dokonać na wniosku „Zgłoszenie wymiany / zamontowania / 

zdemontowania wodomierza”* 

9) Po pozytywnym wyniku kontroli zgodności wykonanych robót z ustaleniami 

zawartymi w warunkach technicznych, zaplombowaniu wodomierza dodatkowego 

rejestrującego ilość wody bezpowrotnie zużytej, zostanie zawarty aneks do 

umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków pomiędzy Zakładem a 

ZWiK. 

10) Na podstawie zawartego aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i 

odprowadzanie ścieków lokator otrzyma informację o rozliczeniu wody 

bezpowrotnie zużytej. 

 

*) wzór wniosku dostępny jest to pobrania w wersji elektronicznej na stronie 

internetowej Zakładu w zakładce „Dokumenty do pobrania” lub w wersji papierowej w 

siedzibie Zakładu przy ulicy Bankowej 18. 

 


