
………………………………….   Skarszewy , dnia………………… 

Imię i Nazwisko 

…………………………………. 

Adres 

………………………………….. 

Nr pesel 

………………………………….. 

Nr NIP (w przypadku płatnika VAT) 

………………………………….. 

tel. 

 

Gminne Wodociągi i Kanalizacja  

      Spółka z o.o.  

Ul. Polna 33 

83-250 Skarszewy  

 

 

 Zwracam się z prośbą o zamontowanie/oplombowanie* podlicznika do naliczania 

wody bezpowrotnie zużytej na terenie posesji przy 

ulicy……………………………………….......…………………………………………………

……………………………………………….. . 

 

 

       ………………………………… 

        podpis właściciela 

 

 

*niepotrzebne skreślić 



Podliczniki ogrodowe 

Zasady rozliczania wodomierzy służących do pomiaru wody bezpowrotnie 

straconej w Gminne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Skarszewach. 

1.Spółka będzie dokonywała rozliczenia za dostawę wody bezpowrotnie zużytej 

na podstawie wskazań wodomierza zamontowanego jako podlicznik i służącego 

do: 

a. utrzymanie terenów zielonych w okresie kwiecień – wrzesień, 

b. celów produkcyjnych, budowlanych, rolniczych, hodowlanych – przez cały 

rok. 

 

Uwaga! 

Wskazania podlicznika winny być podawane  w miesiącu , w którym miał 

miejsce pobór wody bezpowrotnie straconej. 

W przypadku nie podania  zużycia w danym miesiącu przyjmuję się zużycie 0. 

Wysokość wskazań podlicznika w danym miesiącu rozliczeniowym nie może 

przekroczyć zużycia na wodomierzu głównym.  

 

2. Wskazania podlicznika będą podstawą do pomniejszenia ilości 

odprowadzanych ścieków do kanalizacji GWiK w danym miesiącu 

rozliczeniowym. 

3. Wskazania wodomierza zamontowanego jako podlicznik wody stanowią 

podstawę do rozliczeń tylko w przypadku , gdy  wodomierz posiada 

nienaruszoną plombę oraz ważną cechę legalizacyjną. 

4. Spółka zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystywania wody zgodnie z 

przeznaczeniem. 

 



5. 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, modułu radiowego, plomby lub cech legalizacji , 

c. dokonywania jakichkolwiek przeróbek instalacji do rozliczenia wody 

bezpowrotnie zużytej. 

6. Woda bezpowrotnie stracona może być rozliczana za pomocą: 

a. wodomierzy odczytywanych drogą radiową równocześnie z odczytem 

wodomierza głównego przez pracownika GWiK, 

b. wodomierzy odczytywanych tradycyjnie(optycznie)będących w okresie 

legalizacji, odczyt dokonywany jest równocześnie z odczytem wodomierza 

głównego przez Odbiorcę  osobiście i wprowadzany do elektronicznego biura 

obsługi klienta(e-bok).  

Uwaga! 

Wszystkie prace instalacyjne, łącznie z zakupem wodomierza, ewentualną 

naprawą i ponowną jego legalizacją (co 5lat), wykonuje inwestor/właściciel 

nieruchomości na własny koszt. 

W umówionym terminie odpowiednie służby GWiK dokonują sprawdzenia 

poprawności montażu podlicznika oraz oplombują elementy złączne (śrubunki). 

Jest to usługa odpłatna (cennik usług – www.gwik-skarszewy.pl)  

Zlecenie wykonania usługi – druk w załączniku.               


