DODATKOWY WODOMIERZ
Dodatkowy wodomierz, to przyrząd pomiarowy służący do pomiaru ilości bezpowrotnie
zużytej wody, do celów i na zasadach określonych w art. 27 ust. 6 Ustawy o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków z dnia 28 czerwca 2019 r. (Dz.U.
z 2019 r. poz. 1437 z późn. zm.), zamontowany na wewnętrznej instalacji wodociągowej, za
wodomierzem głównym zgodnie z instrukcją montażu określoną przez LPWiK Sp. z o. o. w
Lubaniu.

INSTOTNE INFORMACJ DLA ODBIORCY USŁUG
1. Koszty przygotowania instalacji wewnętrznej, zakupu i montażu wodomierza, czynności
techniczne sprawdzające poprawność wykonania instalacji oraz plombowanie, związane z
poborem bezpowrotnie zużytej wody ponosi Odbiorca Usług.
2. Koszty związane z legalizacją ponowną, po upływie 5-letniego terminu ważności
legalizacji początkowej, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i
Technologii z dnia 22 marca 2019 r. (Dz.U. z 2019r. poz. 541 i 675) w sprawie prawnej
kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych lub zakupem nowego dodatkowego
wodomierza ponosi Odbiorca Usług.
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1. Instrukcja montażu dodatkowego wodomierza do pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej
wody znajduje się na stronie internetowej Przedsiębiorstwa.
2. Wszelkie czynności związane z montażem dodatkowego wodomierza Odbiorca usług
wykonuje na własny koszt i własnym staraniem lub może zlecić ich wykonanie
Przedsiębiorstwu, w zakresie oraz na zasadach z nim uzgodnionych.
3. W przypadku zlecenia Przedsiębiorstwu usługi montażu dodatkowego wodomierza do
pomiaru ilości bezpowrotnie zużytej wody, w zakresie uzgodnionym z Przedsiębiorstwem,
obowiązują ceny określone w zakładowym cenniku dostępnym na stronie internetowej
Przedsiębiorstwa.
4. Przedsiębiorstwo informuje, że Gmina Lubań działając na podstawie przepisów
określonych w art. 40 ust. 3 Ustawy z dnia 08.03.1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2020r. poz. 713 z późn. zm.) może zdecydować się, w uzgodnieniu z Przedsiębiorstwem,
na wprowadzenie, w okresie długotrwałej suszy ograniczeń lub zakazów korzystania z
wody z sieci wodociągowej do celów innych niż bytowe, w tym w szczególności do
podlewania przydomowych ogródków.

