
 Informacja dotycząca montażu wodomierza do opomiarowania bezpowrotnie 

zużytej wody oraz rozliczania wody i odprowadzanych ścieków.  

  

             Wodociągi  Miejskie  Sp. z o.o. w Radomiu informują, że na podstawie art. 27 ust.6 

ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 7 

czerwca 2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z poźn.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.  

Należy złożyć wniosek o wyrażenie zgody na zamontowanie podlicznika do podlewania 

terenów zielonych.   

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 legalizacji nie będzie stanowił podstawy                

do rozliczeń.  

2. Usługobiorca po wykonaniu prac instalacyjnych zgłasza wykonanie   instalacji i montaż 

wodomierza dla wody bezpowrotnie zużytej w Wodociągach Miejskich w Radomiu do  

Działu Odczytów Wodomierzy i Kontroli Przyłączy Wodnych .  

3. W umówionym terminie służby techniczne Usługodawcy dokonują przeglądu instalacji. 

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.  

4. Odczyty podlicznika należy przekazywać na początek i koniec okresu podlewania 

terenów zielonych tj. od 15 do 30 kwietnia oraz od  15 do 30 września każdego roku. 

Stany podlicznika można zgłaszać telefonicznie pod nr tel. 48/31- 31- 532, 48/ 38- 31- 

534, 48/ 38-31-533,  48/38-31-535, 48//38-31-553, 48/38-31-556, 48/38-31-542 oraz 

na stronie www.woda.radom.pl (zakładka -Podaj stan wodomierza) lub e-mail: 

sprzedazwm@woda.radom.pl.  

Wystawianie faktur  z tytułu zużytej wody będą wykonywane przez Usługodawcę 

jednocześnie z odczytem wodomierza głównego.  

http://www.woda.radom.pl/
mailto:sprzedazwm@woda.radom.pl


5. 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.  

6. Pobierana woda będzie wykorzystywana tylko do podlewania zieleni, żadna jej część 

nie będzie odprowadzana do kanalizacji miejskiej.    

7. Zaprzestanie odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu 

przez podlicznik nastąpi w szczególności w przypadku:  

a. stwierdzenia poboru wody na cele inne niż określone w warunkach,  

b. uszkodzenia wodomierza, plomb lub cech legalizacyjnych  

c. dokonania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczania wody bezpowrotnie 

zużytej,   

8. Za jednostkę usługi odczytu wodomierza dodatkowego doliczona zostanie stawka 

opłaty abonamentowej zgodnie z obowiązującą Taryfą.  

9. Usługobiorca winien dostosować zestaw wodomierza głównego do zapisów 

wynikających z Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie 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 – podlicznik powinien być umieszczony na instalacji wewnętrznej budynku, 

bezpośrednio przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny do 

podlewania, lub w studzience wodomierzowej usytuowanej na terenie ogrodu,  

3. Na odcinku instalacji za wodomierzem podlicznikiem a punktem poboru wody nie 

może być zainstalowana żadna kształtka (np. trójnik ) umożliwiająca dodatkowe 

podłączenie lub pobór wody na inne cele niż podlewanie ogrodu,     

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. Jeżeli podlicznik do 

podlewania będzie w studzience wodomierzowej należy zamontować go w pozycji 

poziomej.   

UWAGA: Dopuszcza się montaż podlicznika do podlewania bezpośrednio na 

zewnętrznym kranie.       

                                                                                                   BIURO  UBSŁUGI  KLIENTA  


