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 ZASADY MONTAŻU PODLICZNIKA DLA CELÓW ODLICZEŃ KANALIZACYJNYCH 

 NA TERENIE  MIASTA KOŚCIANA I GMINY KOŚCIAN 

 
 

„Wodociągi Kościańskie” Sp. z o. o. informuje, że wyrażają zgodę na montaż podlicznika na 

wewnętrznej instalacji wodociągowej dla celów odliczeń kanalizacyjnych przy zachowaniu n/w zasad. 
 

Ustala się następujące zasady montażu podlicznika: 

 montaż podlicznika wykonuje się na wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

 podlicznik zamontowany zostaje przy wyjściu przez zewnętrzną ścianą budynku, gdzie zlokalizowany 

zostanie zawór czerpalny. 

 instalacja wodociągowa rozprowadzona za podlicznikiem musi być widoczna na całej długości do 

wyjścia przez ścianę budynku, 

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

umiejscowiony na odcinku instalacji pomiędzy wodomierzem głównym a podlicznikiem,  

 za miejscem montażu podlicznika do wyjścia z budynku nie może znajdować się żaden punkt poboru 

wody, 

 montowany wodomierz powinien być nowy z ważną cechą legalizacyjną, produkcji firmy ITRON. 

 

Założony zgodnie z podanymi warunkami podlicznik, odbiorca zgłasza do odbioru w Wodociągach Kościańskich. 

Odbioru montażu podlicznika dokonują pracownicy Wodociągów Kościańskich. Po pozytywnym odbiorze 

technicznym licznik zostaje zaplombowany, a jego numer i stan spisany. Odbiór techniczny jest usługą płatną wg 

cennika spółki. 

Odczyt podliczników odbywa się w terminie odczytu licznika głównego. 

Warunkiem dokonywania odliczeń w opłatach za ścieki jest dokonanie odbioru montażu i zaplombowania 

podlicznika. 
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