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Zasady rozliczania ilości odprowadzonych ścieków w 

przypadku przeznaczenia wody do utrzymywania terenów 

zielonych (podlewania ogrodu) 
 

Pomniejszenie ilości odprowadzanych ścieków w rozliczeniach, w przypadku przeznaczenia wody do 

celów podlewania ogrodu, może nastąpić wyłącznie, gdy wielkość zużycia wody na ten cel ustalona 

zostanie na podstawie dodatkowego wodomierza podlicznika ogrodowego zainstalowanego na koszt 

Odbiorcy usług. 

Niezbędne jest zatem wykonanie instalacji do podlewania ogrodu z oddzielnym opomiarowaniem 

ilości bezpowrotnie zużytej na ten cel wody. 

Ogólne warunki dot. zasad rozliczania ilości odprowadzanych ścieków w przypadku przeznaczenia 

wody do utrzymywania terenów zielonych i odbioru technicznego podlicznika ogrodowego: 

1) sprawdzenie poprawności montażu oraz oplombowanie podlicznika ogrodowego dokonywane 

jest na pisemny wniosek Odbiorcy usług, 

2) koszt usługi oplombowania podlicznika ogrodowego wynosi 25,00 zł netto, 

3) zestaw wodomierzowy powinien składać się z wodomierza i zaworu odcinającego oraz jeżeli 

przepisy prawa wymagają, zaworu antyskażeniowego, zgodnie z wymaganiami dla 

przepływów zwrotnych, określonymi w Polskiej Normie dotyczącej projektowania instalacji 

wodociągowych, 

4) podlicznik powinien być zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej 

przeznaczonej do utrzymania terenów zielonych, za wodomierzem głównym, w budynku, w 

optymalnej odległości za ścianą, za którą znajduje się zawór czerpalny do podlewania ogrodu, 

lub w studni wodomierzowej zlokalizowanej na terenie ogrodu, 

5) instalacja do podlewania ogrodu na odcinku od podlicznika do punktu czerpalnego (w 

budynku) winna być możliwie najkrótsza i widoczna na całym odcinku, 

6) dostęp do wodomierza powinien być bezpieczny i swobodny, 

7) niedozwolone jest wykonywanie odgałęzień lub montowanie punktów czerpalnych na odcinku 

instalacji między podlicznikiem ogrodowym a zewnętrznym zaworem czerpalnym służącym 

do utrzymania terenów zielonych, takie instalacje wykluczają uwzględnianie w rozliczeniach 

wskazań przedmiotowego podlicznika, 

8) woda mierzona przez podlicznik ogrodowy może być przeznaczona wyłącznie do utrzymania 

terenów zielonych i nie może być odprowadzana do sieci kanalizacyjnej sanitarnej, 



  

  

9) wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacji, o średnicy dobranej odpowiednio do 

zużycia wody, zgodnie z dokumentacją techniczną podaną przez producenta, 

10) w rozliczeniach opłat za odprowadzanie ścieków uwzględniane będą wyłącznie wskazania 

podliczników posiadających ważną cechę legalizacji. Legalizacja traci ważność w przypadku 

uszkodzenia wodomierza, uszkodzenia albo zniszczenia cechy legalizacji lub cechy 

zabezpieczającej, 

11) w przypadku utraty ważności cechy legalizacji, uszkodzenia podlicznika ogrodowego lub 

braku plomby zabezpieczającej PUK w Kolnie Sp. z o. o. zaprzestaje wykonywania rozliczeń, 

tj. odliczania ścieków w ilości odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez podlicznik 

ogrodowy, bez odrębnego powiadomienia, 

12) koszty zakupu wodomierza, prac instalacyjnych, ewentualnej naprawy licznika, legalizacji 

wodomierza, ponosi Odbiorca usług, 

13) ilość zużytej wody, wykorzystywanej do utrzymywania terenów zielonych (podlewania 

ogrodu) uwzględnia się w rozliczeniach wyłącznie w okresie od 1 kwietnia do 30 września, 

14) ilość zużytej wody, wykorzystywanej do utrzymywania terenów zielonych (podlewania 

ogrodu) jest rozliczana za pomocą podliczników ogrodowych (wodomierzy): 

a) odczytywanych tradycyjnie (optycznie), 

b) odczytywanych drogą radiową równocześnie z odczytem wodomierza głównego, 

15) PUK w Kolnie Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do kontroli podlicznika ogrodowego. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie  Sp. z o.o. informuje, że Odbiorcy usług, którzy 

posiadają zainstalowane podliczniki ogrodowe w celu pomiaru zużycia wody do utrzymania terenów 

zielonych są zobowiązani do zgłoszenia podlicznika ogrodowego w celu oplombowania. 

W przypadku o którym mowa w pkt 14 lit. a) odczyt dokonywany jest przez Odbiorcę usług osobiście 

i przekazany: 

• pocztą na adres Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o.o., ul. Kolejowa 

4A, 18-500 Kolno 

• poprzez e-mail na adres sekretariat@puk-kolno.pl  

• osobiście w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych w Kolnie Sp. z o. o., ul. Kolejowa 4A, 

18-500 Kolno, pok. nr 3 

Odbiorca usług przekazuje odczyt za I, II i III okres rozliczeniowy tj. do dnia 25 marca, 25 czerwca 

oraz 25 września każdego roku. W przypadku nie przekazania odczytu podlicznika w ww. terminach 

rozliczenie następowało będzie w sposób standardowy tj. bez odliczania ścieków w ilości 

odpowiadającej zużyciu wody naliczonemu przez podlicznik ogrodowy. 

W przypadku o którym mowa w pkt 14 lit. b) odczyt wykonywany jest przez Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Kolnie  Sp. z o.o. 

Jednocześnie informujemy, że Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Kolnie  Sp. z o.o. świadczy 

usługi w zakresie dostawy i montażu podlicznika ogrodowego w celu pomiaru zużycia wody do 

utrzymania terenów zielonych wyposażonego w moduł do zdalnego odczytu. 

Dodatkowych wyjaśnień udzielają pracownicy Działu Wodociągów i Kanalizacji, w dni robocze od 

godz. 7.00 do 15.00 tel. 86 278 31 79 
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