Brzeszcze, dnia 01.06.2016r.
ZASADY MONTAŻU PODLICZNIKA DLA CELÓW ODLICZEŃ
KANALIZACYJNYCH
NA TERENIE GMINY BRZESZCZE
Agencja Komunalna Sp. z o.o. informuje mieszkańców Gminy
Brzeszcze, że odliczenia od opłaty za odprowadzone ścieki dokonywane są
na podstawie wskazań podlicznika. Podlicznik montowany na wewnętrznej
instalacji wodociągowej służy do pomiaru wody, która nie trafiła do
kanalizacji i jest zużywana do utrzymania zieleni. Wniosek o montaż
podlicznika należy składać w Zakładzie Oczyszczania Ścieków w Brzeszczach
przy ul. Św. Wojciecha 89.
Ustala się następujące zasady montażu podlicznika:
1. Montaż podlicznika na istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej
Podlicznik zamontowany zostaje przy wyjściu wewnętrznej instalacji
wodociągowej przez zewnętrzną ścianę budynku, gdzie zlokalizowany
zostanie zawór czerpalny.
2. Montaż podlicznika na instalacji hydroforowej.
Podlicznik zamontowany zostaje na odcinku instalacji hydroforowej,
mierząc ilość wody wyprowadzonej na zewnątrz budynku.
Dodatkowo dla ww. przypadków:
 instalacja wodociągowa rozprowadzona za podlicznikiem musi
być widoczna na całej długości do wyjścia przez ścisnę
budynku.
 Za miejscem po montażu podlicznika do wyjścia z budynku nie
może znajdować się żaden punkt poboru wody.
 Licznik należy wymienić co 5 lat i zgłosić do odbioru.
Założony zgodnie z podanymi warunkami podlicznik, Odbiorca zgłasza
do odbioru Agencji Komunalnej Sp. z o.o. Brzeszcze – Zakład Oczyszczania
Ścieków Brzeszcze tel. 32 2 111 364. Odbiór zamontowanego podlicznika
dokonują pracownicy Agencji Komunalnej Sp. z. o. o. Brzeszcze. Po
pozytywnym odbiorze technicznym licznik zostaje zaplombowany, a jego stan
spisany w protokole odbioru. Płatność za dokonanie odbioru technicznego
jednego podlicznika wynosi 139,00 zł nett +VAT.
Odczyt podliczników odbywa się w raz w miesiącu, do 5-go każdego
miesiąca, natomiast odliczenia będą dokonywane w zależności od
otrzymanych odczytów wodomierza głównego z RPWiK Tychy. Warunkiem
dokonywania odliczeń w opłatach za ścieki jest posiadanie przez Odbiorcę
protokołu odbioru montażu zaplombowanego podlicznika.
Rozliczenie wody z użycia podliczników do podlewania ogródków
i napełniania basenów będzie wykonywane od dnia 1 maja do 30 września
każdego roku.

