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Informacja dotycząca montażu wodomierza do opomiarowania bezpowrotnie 

zużytej wody oraz rozliczania zużycia wody i odprowadzanych ścieków. 

„Wodociągi Kieleckie” Spółka z o.o. w Kielcach informuje, że na 
podstawie art. 27 ust. 6 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 
poz.858 z późn.zm.) Usługobiorca, który chce skorzystać z możliwości  
odliczania bezpowrotnie zużytej wody zobowiązany jest do zamontowania        
w tym celu na własny koszt dodatkowego wodomierza.  

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków może być dokonane przez 
Spółkę wyłącznie po udokumentowaniu faktycznej ilości bezpowrotnie zużytej 
wody.  

Woda pobierana za pośrednictwem dodatkowego wodomierza może być 
przeznaczona tylko do celów, które nie skutkują powstaniem ścieków 
wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej. 
 
 

1. Usługobiorca wykonuje na własny koszt wszystkie prace instalacyjne łącznie 
z zakupem wodomierza, jego naprawą, wymianą i legalizacją (co 5 lat). 
Wodomierz nie posiadający ważnej cechy legalizacyjnej nie będzie 
stanowił podstawy do rozliczeń. 

2. Usługobiorca po wykonaniu prac instalacyjnych składa w Biurze Obsługi 

Klienta zlecenie przeglądu instalacji dla wody bezpowrotnie zużytej,     

plombowania wodomierza dodatkowego celem wprowadzenia aneksu do 

umowy wraz ze schematem. 

3. W umówionym terminie służby techniczne Usługodawcy dokonują 

przeglądu instalacji oraz plombowania dodatkowego wodomierza. Za 

przegląd instalacji i plombowanie wodomierza dodatkowego „Wodociągi 

Kieleckie” Sp. z o. o. zobowiązane są wystawić Usługobiorcy łączną fakturę 

VAT zgodnie z obowiązującym Cennikiem świadczenia usług. 

4. Po przeglądzie instalacji Usługobiorca w ciągu 14 dni roboczych podpisze ze 

Spółką aneks do umowy stanowiący podstawę do rozliczeń. Do czasu 

podpisania aneksu do umowy, odliczenia ilości ścieków z tytułu 

bezpowrotnie zużytej wody nie będą dokonywane. 

5. Odczyty wskazań wodomierza dodatkowego  oraz wystawianie faktur  

z tytułu  bezpowrotnie zużytej wody będą wykonywane przez  

Usługodawcę jednocześnie z odczytem wodomierza głównego. 
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6. Ilość ścieków odprowadzanych z nieruchomości ustala się jako równą ilości 

wody wykazanej przez wodomierz główny pomniejszonej o wskazanie 

dodatkowego wodomierza, o którym mowa w niniejszej informacji. 

7. Usługobiorca winien dostosować zestaw wodomierza głównego do 

zapisów wynikających z Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie 

ścieków. 

WYMAGANIA TECHNICZNE 

dla instalacji do pomiaru bezpowrotnie zużytej wody: 

1. wodomierz dodatkowy przeznaczony i odpowiednio dobrany  do pomiaru wody 
bezpowrotnie zużytej należy zamontować na instalacji wewnętrznej nieruchomości 
jako podlicznik wodomierza głównego, 

2. wodomierz dodatkowy  powinien być umieszczony w budynku bezpośrednio przed 
zewnętrzną ścianą, za którą znajduje się zawór czerpalny do poboru bezpowrotnie 
zużytej wody lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie nieruchomości, 

3. zawór czerpalny należy umieścić w odległości maksymalnie 1 m od wodomierza 
dodatkowego, 

4. wodomierz dodatkowy należy zamontować za zaworem odcinającym,  
5. wodomierz dodatkowy należy zamontować zgodnie z wytycznymi producenta  

w miejscu czystym, suchym i łatwo dostępnym, 
6. dostęp do wodomierza powinien być swobodny i bezpieczny, 

 
 
 

Biuro Obsługi Klienta 
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Schemat zabudowy wodomierza dodatkowego: 

                                                                                                       

 

1. Rura, 
2. Zawór odcinający, 
3. Odcinek prosty min. 5 średnic wodomierza, 
4. Łącznik z nakrętką do wodomierza, 
5. Wodomierz, 
6. Rura o długości max 1m, 
7. Zawór czerpalny. 

 

 

 

Schemat zabudowy wodomierza głównego: 

 

1. Rura, 
2. Zawór odcinający grzybkowy, 
3. Odcinek prosty min. 5 średnic wodomierza (min. 10cm),zamontowany w pozycji 

poziomej 
4. Łącznik z nakrętką do wodomierza, 
5. Wodomierz, zamontowany w pozycji poziomej 
6. Odcinek prosty min. 3 średnice wodomierza (min. 6cm), zamontowany w 

pozycji poziomej 
7. Zawór antyskażeniowy. 
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…………………………………………………………                        
 Imię i nazwisko  Wnioskodawcy 

 

………………………………………………………..            „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o.              

Adres Usługobiorcy      25-701 Kielce    ul. Krakowska 64      

     

……………………………………………………….. 
Adres do korespondencji 

 

………………………………………………………. 
PESEL/NIP 

 

………………………………………………………. 
Tel. kontaktowy 

                                                                                        

Z L E C E N I E 

Zlecam przegląd techniczny instalacji i zaplombowanie wodomierza dodatkowego celem 

wprowadzenia Aneksu WO do Umowy Nr..…………….…….  

z dnia…………………….….. o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków  dla  

odliczania ścieków z tytułu bezpowrotnie zużytej wody do  nieruchomości 

……..……………………………………….…………………. w celu …….…………………………………. 
                                             adres  

Oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującą w tym zakresie informacją i akceptuję ją bez 
zastrzeżeń. Zobowiązuję się do podpisania w Biurze Obsługi Klienta Aneksu do Umowy o zaopatrzenie w 
wodę i odprowadzanie ścieków wraz z Załącznikiem WO-1 w terminie 14 dni od daty dokonania przeglądu 
technicznego instalacji. Upoważniam „Wodociągi Kieleckie” Sp. z o.o. do wystawienia za zlecone usługi 
faktury VAT bez mojego podpisu. 
Klauzula informacyjna dotycząca osób fizycznych i przedsiębiorców (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą) 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych są „Wodociągach Kieleckie” Sp. z o. o .  

z siedzibą w Kielcach, ul. Krakowska 64; 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IODO) w „Wodociągach Kieleckich” Sp. z o. o .: tel. 41 365 31 44, 

e-mail: iodo@wod-kiel.com.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w  celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług;  

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa a także 

podmiotów współpracujących z Administratorem na podstawie umowy powierzenia danych; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez  czas realizacji umowy i 10 lat po jej rozwiązaniu (przez okres w którym przysługują 

roszczenia z tytułu umowy); 

6) Pani/Pana dane osobowe z tytułu archiwizacji dokumentacji technicznych będą przechowywane bezterminowo; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do 

przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu;  

8) W przypadku gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 

ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO; 

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest  warunkiem zawarcia umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją 

niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy;  

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

 

Kielce, dnia. …………………………..                   ………………………………………………..                                       
                Czytelny podpis  
Załączniki: 
1/ Schemat zewnętrznej i wewnętrznej instalacji wodociągowej wraz miejscem zainstalowania wodomierza głównego i dodatkowego. 

 
                                                                                                              ……………………………………………… 
                                                                                                                                                                                     Podpis pracownika Biura Obsługi Klienta 

TP/WO 

mailto:iodo@wod%1Ekiel.com.pl



