
Czempiń, dnia ……………………………. 
 

Nazwisko ………….…………………. 
 
Imię  ……………….……………. 
 
Adres  ……………………….……. 
 
  ……………………….……. 
 
Telefon: …………………………….. 
 
       Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 
       w Czempiniu sp. z o.o. 
       ul. Polna 2, 64-020 Czempiń 
 
 
 

WNIOSEK O ZAMONTOWANIE LICZNIKA OGRODOWEGO 
 

 Proszę o przyznanie mi drugiego licznika poboru wody, celem ustalenia faktycznej ilości 
zużytej wody na cele: 

1. Ogrodu przydomowego lub działki rekreacyjnej, 
2. Uprawy w szklarniach/tunelach foliowych, 
3. Pieczarkarni, 
4. Inne (jakie?)…………………………………………………………………………………. 

 
 Nadmieniam, że poniosę wszelkie koszty związane z rozdziałem instalacji wodociągowej 
i wykonaniem podejścia wodomierzowego przez koncesjonowany zakład instalacyjny. 
 
Miejsce montażu oraz trasę prowadzenia instalacji uzgodnię z Przedsiębiorstwem Gospodarki 
Komunalnej w Czempiniu sp. z o.o. 
 
 Rozliczanie należności za wodę zużytą na cele uprawne następować będzie w okresie od 
dnia 15 kwietnia do dnia 15 października. 
 
 Jednocześnie zobowiązuję się do wymiany licznika ogrodowego po upływie terminu jego 
legalizacji (5 lat). Mam świadomość, że niewymienienie licznika ogrodowego będzie skutkowało 
brakiem odczytu wskazania na tym liczniku. 
 
 
        ………..………………………………… 
 
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z zasadami montażu podlicznika dla celów odliczeń 
kanalizacyjnych. 
 
 
        ………………………………………….. 
         
 
* wpisać podkreślić 



 
ZASADY MONTAŻU PODLICZNIKA DLA CELÓW ODLICZEŃ KANALIZACYJNYCH 

 
 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Czempiniu Sp z o.o. w nawiązaniu do złożonego 

wniosku, wyraża zgodę na montaż podliczników na wewnętrznej instalacji wodociągowej dla celów 

odliczeń kanalizacyjnych przy zachowaniu n/w zasad: 

1. Montaż podliczników wykonuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

2. Należy zamontować podlicznik POWOGAZ JS 1,6-0,2 SMART+ Ø 15 WRAZ                           

Z NAKŁADKĄ RADIOWĄ. Nie zamontowanie wymienionego licznika będzie skutkowało 

brakiem odbioru technicznego. 

3. Podlicznik zamontowany powinien być na instalacji przeznaczonej do tego celu, bezpośrednio 

przy ścianie zewnętrznej, za którą znajduje się zawór czerpalny lub w studzience wodomierzowej 

usytuowanej na terenie ogrodu.  

4. Instalacja wodociągowa rozprowadzona za podlicznikiem musi być widoczna na całej długości 

do wyjścia przez ścianę budynku 

5. W celu odprowadzenia wody z instalacji (w okresie zimy) należy zamontować zawór spustowy 

umiejscowiony na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem głównym a podlicznikiem, 

6. Za miejscem montażu podlicznika do wyjścia z budynku nie może znajdować się żaden punkt 

poboru wody 

7. Montowany wodomierz powinien być nowy z ważną cechą legalizacyjną, 

8.Założony zgodnie z podanymi warunkami podlicznik, odbiorca zgłasza do odbioru w PGK w 

Czempiniu Sp. z o.o. Odbioru montażu podlicznika dokonują pracownicy PGK. Po pozytywnym 

odbiorze technicznym licznik zostaje zaplombowany, a jego numer i stan spisany.  

9. Odczyt podliczników odbywać się będzie w terminie odczytu licznika głównego. 

10. Warunkiem dokonywania odliczeń w opłatach za ścieki jest dokonanie odbioru montażu  

i zaplombowania podlicznika. 

 

 

 

 

 


