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1. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 07.06.2001r. (Dz. U. Nr 72, poz. 
747 ) - Art. 27 ust. 6 - dopuszcza możliwość montażu dodatkowych wodomierzy do podlewania ogródków 
przydomowych, czyli rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej.  

2. Pobór wody przeznaczonej do podlewania ogródków przydomowych może nastąpić w okresie od 15 
kwietnia do 15 września (roku kalendarzowego) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
14.01.2002r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70 z dnia 31.01.2002r. 
tablica 2 - Przeciętne normy zużycia wody do podlewania ogródków działkowych i upraw rolniczych).  

3. Montaż dodatkowego wodomierza możliwy będzie po wydaniu odpłatnych warunków technicznych przez 
nasze Przedsiębiorstwo na pisemne zlecenie Usługobiorcy ubiegającego się o montaż, zawierające m.in. cel 
zużycia wody (oczko wodne, podlewanie ogródka, szklarni itp.) oraz propozycję - szkic przewodu - do 
istniejącej instalacji. Do zlecenia (wg wzoru) załączona być powinna mapa zasadnicza wraz z ewidencją 
gruntów i budynków lub mapa do celów projektowych (2 egz.).  

Rozpatrzenie zlecenia o wydanie warunków technicznych jw. może nastąpić z chwilą uzyskania przez tut. 
Przedsiębiorstwo możliwości przeprowadzenia wizji w terenie, czyli nie wcześniej niż od 15 marca                              
a najpóźniej do 15 września (roku kalendarzowego). Wnioski złożone po 15 września będą rozpatrywane po 
15 marca roku następnego. Powyższe umożliwi pobór wody na cele podlewania ogródków przydomowych                 
w terminach przywołanych w w/w Rozporządzeniu.  

4. Warunki techniczne wydane być mogą tylko i wyłącznie po wizji w terenie pracowników MPWiK Sp. z o. o. 
Będzin:  

▪ dodatkowy wodomierz montowany być może tylko za wodomierzem głównym – bezpośrednio przed 
punktem poboru wody wyprowadzonym na zewnątrz budynku (przed wodomierzem dodatkowym 
winien być zawór przelotowy, za wodomierzem dodatkowym - zawór zwrotny) - schemat 
montażowy załączany będzie do warunków technicznych.  

▪ wymagane jest wyprowadzenie punktu/ów czerpalnego/ych do podlewania ogródków na zewnątrz 
budynku.  

▪ w przypadku stwierdzenia sąsiedztwa ze studzienką kanalizacyjną bądź kratką ściekową zgoda może 
nie zostać wydana. W praktyce do wydzielonego punktu czerpalnego może zostać podłączony wąż 
do mycia obejścia, samochodu itp., a zanieczyszczona woda trafi do kratki ściekowej.  

▪ wydana zgoda na rozliczanie wody bezpowrotnie zużytej poprzez montaż dodatkowego wodomierza, 
będzie przedmiotem okresowej kontroli przez pracowników MPWiK Sp. z o. o. Będzin.  

▪ nie ma wymogu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

5. Koszt zakupu, montażu i eksploatacji (m.in. legalizacji) dodatkowego wodomierza ponosi Usługobiorca.  

6. Rozdzielenie instalacji wodociągowej i montaż dodatkowego wodomierza winien być zrealizowany przez 
uprawnioną firmę. Po wykonaniu przedmiotowego zakresu robót należy ten fakt zgłosić do naszego 
Przedsiębiorstwa (Dział Handlowy - tel. 267 - 42 - 18 ÷ 19 wew. 356, 330) celem zaplombowania 
wodomierza, przedkładając raport z montażu i kartę gwarancyjną wodomierza. Usługę tą wykonuje na 
zlecenie nasze Przedsiębiorstwo.  

7. Opłata za wodę bezpowrotnie zużytą będzie regulowana na podstawie sporządzonego przez Dział Handlowy 
aneksu do umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz faktury, uwzględniającej wartość 
zużytej wody oraz opłatę abonamentową. Dział Handlowy będzie pilnował terminów legalizacji dodatkowych 
wodomierzy.  
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