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Użyte w tekście określenia oznaczają:  

Odbiorca     -  osoba fizyczna lub prawna mająca prawo do dysponowania nieruchomością i chcąca wykonać montaż/zabudowę  
podlicznika dla celów rozliczania  wody bezpowrotnie zużytej  

RCGW S.A.  - Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., 43-100 Tychy, Al. Piłsudskiego 12 

 
 

 

1. Odbiorca składa w RCGW S.A. wniosek o wydanie warunków technicznych montażu/zabudowy 

podlicznika dla celów rozliczania  wody bezpowrotnie zużytej. 

2. Odbiorca informowany jest telefonicznie lub pisemnie o terminie i godzinie planowanej wizji lokalnej 

przedstawiciela RCGW S.A., w celu ustalenia miejsca i sposobu montażu/zabudowy podlicznika. 

3. Podczas wizyty pracownika, na okoliczność wizji lokalnej zostaje sporządzona stosowna notatka 

służbowa. 

4. W terminie do 30 dni od wizji lokalnej, na podstawie sporządzonego w czasie jej trwania schematu 

montażu/zabudowy podlicznika, rzutu budynku lub planu sytuacyjnego zostają wydane szczegółowe 

warunki oraz zgoda na wykonanie węzła podlicznika  wody bezpowrotnie zużytej. 

5. Warunki techniczne wydawane są po uiszczeniu przez Odbiorcę należności za wykonaną usługę. 

6. Odbiorca na własny koszt (zgodnie ze sporządzonym schematem i warunkami technicznymi), 

wykonuje węzeł wodomierzowy oraz zabudowuje wodomierz – podlicznik. 

7. Po realizacji zabudowy węzła wodomierzowego Odbiorca składa formularz „Zgłoszenie odbioru 

montażu/zabudowy nowego podlicznika dla celów opomiarowania wody bezpowrotnie zużytej”. 

8. W trakcie odbioru przedstawiciel RCGW S.A. sporządza protokół odbioru, dokonuje odczytu na 

wodomierzu głównym oraz plombuje podlicznik. Powyższe czynności dokonywane są odpłatnie. 

9. Odbiorca zobowiązany jest do wymiany podlicznika na własny koszt, po upływie cechy legalizacyjnej                 

(5 lat), pod nadzorem RCGW S.A. (rozplombowanie oraz ponowne plombowanie podlicznika na koszt 

Odbiorcy). Wskazania podlicznika bez ważnej cechy legalizacyjnej nie stanowią podstawy dla 

rozliczania bezpowrotnie zużytej wody, a zatem ilość ścieków będzie naliczana wg wskazań 

wodomierza głównego. 

 

 

 

 


