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Dąbrówka, dnia 17.02. 2021

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYMIANY WODODMIERZY
W MIEJSCOWOŚCI LASKÓW
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce uprzejmie informuje,
że od dnia 17 lutego 2021, w miejscowości Lasków, realizowany będzie program
wymiany istniejących wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową, która
umożliwia:
-zdalny odczyt stanu zużycia wody w dowolnym terminie,
-kontrolowanie wszelkich prób uszkodzenia wodomierzy takich jak: rejestracja
zakłóceń magnetycznych i innych, mechaniczne uszkodzenie obudowy wodomierza i
nakładki, wszelkich prób ingerencji w wodomierz i nakładkę.
Wymiana wodomierzy u odbiorców wody przeprowadzana jest na koszt
Zakładu. Wymieniane wodomierze są własnością Zakładu i stanowią jeden z
elementów systemu rozliczania zużytej wody.
W celu usprawnienia wymiany i montażu wodomierzy prosimy użytkowników lokali o:

• przygotowanie miejsca wymiany poprzez umożliwienie swobodnego dostępu do
wodomierzy w lokalu,
• sprawdzenie, czy zostały założone plomby na wodomierzach,
• sprawdzenie, czy zostały odnotowane i spisane przez wymieniającego odczyty stanu
zużycia wody na zdemontowanych wodomierzach,
• czytelne potwierdzenie wykonania zlecenia.
Powodzenie całego programu wymiany wodomierzy uzależnione jest od
zainstalowania wodomierzy z nakładką do zdalnego odczytu zużycia wody we
wszystkich nieruchomościach w Laskowie. Dlatego prosimy użytkowników o
kontakt z konserwatorem (nr tel. 508 421 790), biurem ZGK (tel. 29 642-82-71, email: zgk@dabrowka.net.pl) w celu umówienia terminu.
Po zakończeniu wymiany wodomierzy Zakład Gospodarki Komunalnej będzie miał
możliwość regularnego odczytu wodomierzy i co za tym idzie, zmiany sposobu naliczania
ilości odprowadzonych ścieków z ryczałtu na ścieki naliczane na podstawie zużycia wody
(każdy płaci za ilość ścieków według pobranej przez siebie wody). Zmiana sposobu
naliczania opłat za odprowadzanie ścieków planowana jest na 01.05.2021. Zmieni się
również częstotliwość wystawiania faktur z jednej faktury w kwartale (kwartalny okres
rozliczeniowy) na jedną fakturę na dwa miesiące (dwumiesięczny okres rozliczeniowy).
Jeśli posiadają Państwo i korzystają zarówno z przyłącza wodociągowego i własnego
ujęcia to przypominamy o konieczności rozdzielenia instalacji, tak aby ujęcie własne służyło
wyłącznie do wody bezpowrotnie zużytej, np. podlewanie ogrodu.
W przypadku gdy nie posiadają Państwo przyłącza wodociągowego lub z niego
nie korzystają, ścieki dalej będą naliczanie wg Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Jednak w związku
1

Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce
ul. T. Kościuszki 14, 05-252 Dąbrówka, tel. 29 642 82 71,
e-mail: zgk@dabrowka.net.pl, www.dabrowka.net.pl

ze zmianą okresu rozliczeniowego i koniecznością uaktualnienia umów należy zawrzeć nowe
umowy o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Konieczność zawarcia nowych
umów dotyczy również osób, które już rozliczają ścieki na podstawie zużytej wody oraz
posiadają tylko przyłącze wodociągowe oraz tylko przyłącze kanalizacyjne.
ZASADY ZMIANY SPOSOBU NALICZANIA ILOŚCI ODPROWADZONYCH
ŚCIEKÓW
1. Należy mieć rozdzielone instalacje wody z ujęcia własnego oraz z wodociągu.
2. Konserwator ZGK w Dąbrówce dokonuje sprawdzenia instalacji wewnętrznej
Odbiorcy.

Podlewasz duży ogród? Zaoszczędź na opłatach za odprowadzanie
ścieków! Zainstaluj wodomierz ogrodowy, który odlicza wodę zużytą
bezpowrotnie, czyli taką, która nie trafia do kanalizacji.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami*, wodomierz odliczający zainstalujesz na własny
koszt. Dlatego warto przed podjęciem decyzji oszacować czy to się opłaci. Może się
okazać, że wydatki na zakup i eksploatację wodomierza będą wyższe niż potencjalne
oszczędności.
3. Jeżeli zdecydują się Państwo na podlicznik, należy złożyć wniosek o zawarcie umowy
o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków. Załącznikiem do umowy są warunki
montażu podlicznika. Wniosek można złożyć osobiście w siedzibie Zakładu lub
przesłać na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbrówce, ul. T. Kościuszki 14,
05-252 Dąbrówka.
4. Odbiorca na własny koszt i we własnym zakresie wykonuje prace związane z budową
podejścia pod wodomierz oraz montażem podlicznika.
5. Konserwator ZGK w Dąbrówce dokonuje sprawdzenia instalacji wodnej Odbiorcy.
6. Po pozytywnej weryfikacji plombuje podlicznik i spisuje protokół montażu
wodomierza-podlicznika, który podpisuje również Odbiorca.
7. Za utrzymanie w dobrym stanie technicznym i legalizację wodomierza – podlicznika
odpowiada Odbiorca.
8. ZGK w Dąbrówce ma prawo wstrzymać odliczanie ilości wody bezpowrotnie zużytej,
jeżeli stwierdzi niesprawność lub brak ważnej legalizacji wodomierza-podlicznika.
W razie pytań prosimy o kontakt: nr tel. 29 642 82 71, e-mail zgk@dabrowka.net.pl.
W sprawach technicznych prosimy o kontakt z konserwatorami nr tel 508 421 790.
Z poważaniem
Kierownik Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Dąbrówce – Mateusz Kaszuba
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