
 

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie Sp. z o.o. 

Chmielno  
ul. Gryfa Pomorskiego 28A 
83-333 Chmielno                                

NIP 589-203-04-95 
Regon 366387047 

Tel. 58 57-33-951 
[E-mail]  
biuro.gpk@chmielno.pl 

 
  Chmielno, dnia ………………….. ….. 

 
………………………………………….   
Nazwisko i Imię wnioskodawcy / właściciela   

 
…………………………………………. 

  

Adres do korespondencji   
 

…………………………………………. 
  

Nr telefonu do kontaktu   
 

Gminne Przedsiębiorstwo 
Komunalne Sp. z o.o.  
w Chmielnie 

 
INFORMACJA O ZAMIARZE MONTAŻU PODLICZNIKA WODOMIERZOWEGO DO 

PODLEWANIA ROŚLIN W OGRÓDKU PRZYDOMOWYM ORAZ WARUNKI 
TECHNICZNE JEGO INSTALACJI I EKSPLOATACJI 

 
Informuję że mam zamiar na swój koszt zamontować podlicznik wodomierzowy 

do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej w celu podlewania roślin w ogródku 
przydomowym, o założeniu powiadomię Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne  
Sp. z o.o. w Chmielnie. W okresie od 15 kwietnia do 15 września każdego roku ilość 
ścieków będzie ustalana na podstawie wskazań głównego licznika wodociągowego, 
pomniejszoną o wskazanie podlicznika (Uchwała Rady Gminy w Chmielnie nr 
XIII/160/2016 z 31 marca 2016) 
Adres zamontowania podlicznika wodomierzowego : 
miejscowość …………………………….….…, ulica ……….…………………….……….., 
nr domu ……………., nr działki ……………. 
Przewidywalna wielkość zużycia wody na powyższy cel. ……….m3/miesiąc 
której jestem właścicielem / współwłaścicielem / dzierżawcą / zarządcą* 
 
 

……………………………….. ……………………………….. 
data podpis 

Potwierdzam zapoznanie się z warunkami technicznymi montażu dodatkowego 
licznika ogrodowego zawartymi na stronie 2 z 2 jakie należy spełnić przy montażu i 
eksploatacji podlicznika wodomierzowego mierzącego bezpowrotnie zużytą wodę na 
cele: podlewania roślin w ogródkach przydomowych obowiązujące na terenie gminy 
Chmielno. 
 
 

……………………………….. ……………………………….. 
data podpis 
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Warunki techniczne montażu i eksploatacji podlicznika wodomierzowego dla ustalenia ilości wody 
bezpowrotnie zużytej na cele: podlewania roślin w ogródkach przydomowych 

obowiązujące na terenie gminy Chmielno  
 

1. Podlicznik wodomierzowy przeznaczony do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej do 

podlewania roślin w ogródkach przydomowych należy zamontować za wodomierzem głównym, 

w pomieszczeniu wewnątrz budynku. 

2. Nie zezwala się na montaż podlicznika do podziemnych systemów nawadniania. 

3. Zezwala się na montaż jednego punktu poboru wody do podlewania roślin w ogródkach 

przydomowych. 

4. Zestaw wodomierzowy winien się składać z jednego zaworu odcinającego (zawór grzybkowy) 

przed wodomierzem a za zaworu zwrotnego antyskażeniowego w celu uniknięcia skażenia 

wtórnego instalacji wewnętrznej zgodnie z obowiązującymi normami. 

5. Zawór czerpalny musi być zamontowany na zewnątrz budynku w miejscu uniemożliwiającym 

pobór wody do innych celów. 

6. Średnica podlicznika wodomierzowego od 15 do 20 mm. 

7. Między podlicznikiem wodomierzowym a wyjściem instalacji na zewnątrz budynku nie może się 

znajdować żaden punkt poboru wody ani rozgałęzienie. 

8. Podlicznik wodomierzowy należy zamontować przed punktem poboru bezpowrotnie zużywanej 

wody, przy wyjściu wewnętrznej instalacji wodociągowej za zewnętrz budynku w odległości 

maksymalnie 1,5 m od ściany zewnętrznej i musi być widoczna na całej jej długości do wyjścia 

poza ścianę budynku za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania. 

9. Położenie wbudowania podlicznika wodomierzowego powinno być zgodne z warunkami 

montażu i oznakowania podanymi na karcie gwarancyjnej. 

10. Po wykonaniu montażu należy zgłosić podlicznik wodomierzowy do odbioru technicznego, 

oplombowania i zarejestrowania. 

11. Pozytywny odbiór techniczny jest podstawą do podpisania aneksu do umowy na dostawę wody. 

12. Koszty montażu, eksploatacji, napraw oraz legalizacji podlicznika wodomierzowego ponosi 

odbiorca wody zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (dz. u 2013 poz. 

1069 ze zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 w sprawie 

kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (dz. u. nr 5 poz. 29). 

13. Okres ważności legalizacji podlicznika wodomierzowego wynosi 5 lat dla wodomierzy do zimnej 

wody o nominalnym przepływie Qp ≤ 10 m3/h. 

14. Właściciel nieruchomości administrator zapewnia swobodny dostęp, bezpieczny i jednoczesny 

odczyt wszystkich wodomierzy. 

15. Utrata ważności legalizacji, zerwanie plomb lub wykorzystywanie wody w sposób tworzący 

ścieki będzie podstawą do naliczenia opłat za ścieki wg wskazań wodomierza głównego, oraz 

unieważnienia aneksu do umowy na dostawę wody. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości można kontaktować się pod nr telefonicznymi (58) 57-33-951, 512-

007-184 

 

 


