
Brzeszcze, dnia 01.01.2021r. 
 

ZASADY MONTAŻU PODLICZNIKA DLA CELÓW ODLICZEŃ 
WODY BEZPOWROTNIE ZUŻYTEJ 
NA TERENIE GMINY BRZESZCZE 

 
 
Podlicznik montowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej służy 

do pomiaru wody, która nie trafiła do kanalizacji i jest zużywana do utrzymania zieleni, 
napełniana basenów, na cele produkcyjne i na potrzeby gospodarstwa. 

Wniosek o montaż podlicznika należy składać w Zakładzie Oczyszczania Ścieków 
i Kanalizacji w Brzeszczach przy ul.  św. Wojciecha 89. 

Ustala się następujące zasady montażu podlicznika: 
1. Podlicznik montowany jest na istniejącej wewnętrznej instalacji 

wodociągowej. 
 przed podlicznikiem należy zabudować zawór odcinający, 
 podlicznik należy zabudować w poziomie, 
 wodomierz zalecany do montażu średnica DN 15, przepływ 

nominalny 1,5 m3. 
2. Podlicznik powinien być zamontowany na wewnętrznej instalacji 

wodociągowej bezpośrednio przy zewnętrznej ścianie budynku, gdzie 
zlokalizowany zostanie zawór czerpalny. 

3. Podlicznik na instalacji hydroforowej zostaje zamontowany na odcinku 
instalacji hydroforowej, mierząc ilość wody wyprowadzonej na zewnątrz 
budynku. 
Dodatkowo dla ww. przypadków: 
 Na odcinku instalacji pomiędzy podlicznikiem, a zewnętrznym 

zaworem czerpalnym nie może znajdować się inny punkt poboru 
wody. 

 wodomierz musi posiadać ważną cechę legalizacyjną (ważność 
cechy legalizacyjnej wynosi 5 lat). 

4. Woda pobierana za podlicznikiem musi być bezpowrotnie zużyta tzn. nie 
może być odprowadzana do sieci kanalizacyjnej. 
 

Wszystkie prace instalacyjne wraz z zakupem wodomierza, ewentualna jego 
naprawą i ponowną legalizacją (co 5 lat) wykonuje na własny koszt Odbiorca. 

Założony zgodnie z podanymi warunkami podlicznik, Odbiorca zgłasza do 
Agencji Komunalnej Sp. z o.o. Brzeszcze – Zakład Oczyszczania Ścieków i Kanalizacji 
Brzeszcze tel. 32/2111364.  

W umówionym terminie pracownicy Agencji Komunalnej Sp. z. o.o. Brzeszcze 
dokonują sprawdzenia poprawności montażu podlicznika,  odbioru oraz plombują 
wodomierz i spisują stosowny protokół.  

Płatność za dokonanie tych czynności wynosi 139,00 zł netto +VAT. 
Odczyt wskazań podlicznika wykonywany będzie przez Odbiorcę raz w miesiącu, 

do 5-go dnia każdego miesiąca i podawany telefonicznie na numer 32 2111364 lub 
email: r.wocka@akbrzeszcze.pl. 



Wyliczenie faktury za odprowadzane ścieki  polega na obliczeniu różnicy 
wskazań wodomierza głównego pomniejszonej o wskazania podlicznika. 

Odliczenia będą dokonywane w zależności od odczytów wodomierza głównego 
otrzymanych z RPWiK Tychy S.A.  

Warunkiem dokonywania odliczeń w opłatach za ścieki jest posiadanie przez 
Odbiorcę protokołu odbioru montażu zaplombowanego podlicznika. 

Rozliczenie zużycia wody z podliczników, do pielęgnacji zieleni i napełniania 
basenów będzie wykonywane w terminie od 1 maja do 30 września każdego roku. 

 
 
 
Uwagi:  
 

W przypadku utraty cechy legalizacyjnej wodomierza odliczenia nie będą dokonywane. 


