
 

 

MZWiK w Sulejówku 
Druk nr 12 – DT 

  

Protokół 
 

wymiany/montaż wodomierza                   wymiany/montaż nakładki radiowej                 ponowne plombowanie 
 

w dniu …….............. na przyłączu/instalacji* wodociągowej do posesji Pana(i) …………………………………………………… 

 

(Usługobiorca) w Sulejówku przy ul………………………………………… nr ………… numer tel……………………………… 

 

Wodomierz Stan wodomierza Nr wodomierza Nr plomby 

Rodzaj 

wodomierza 

DN/długość 

Nakładka   

(-/+) 

Nowy    

Wodomierz/podlicznik* 

     

Stary 

Wodomierz/podlicznik* 

     

Wodomierz na 

hydroforze/na przyłączu* 

     

Podlicznik: 

− do wodomierza głównego 

− do urządzenia 

pomiarowego (hydrofor)* 

     

 

PRZYCZYNA WYMIANY (zaznaczyć): 

 

MIEJSCE INSTALACJI (zaznaczyć): 

 

Trwałe rozłączenie instalacji wodociągowej zasilanej z wodociągu miejskiego z urządzeniami zasilającymi instalację z innych źródeł  

(np. hydroforem)  TAK  /  NIE*   W przypadku odpowiedzi NIE proszę o podanie przyczyny i w jakim celu została pozostawiona instalacja. 

Opis:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Jakość sygnału dla nakładki radiowej SŁABY/MOCNY.  Nr nakładki: 

W           P         

 

Obecność zaworu antyskażeniowego TAK/NIE*.  Numer trasy ………… 

 
W przypadku odpowiedzi NIE, zobowiązuję się do montażu zaworu antyskażeniowego w przeciągu 30 dni od dnia podpisania protokołu. 

Kwituję otrzymanie: 

• WARUNKÓW MONTAŻU I UŻYTKOWANIA NAKŁADKI RADIOWEJ 

• INFORMACJI DOTYCZĄCEJ USŁUGOBIORCÓW POSIADAJĄCYCH PODLICZNIK BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ 

 

 

             Podpisy:            ………….…………………….…..…                  ………………..….................………………… 

 

        Usługobiorca Przedstawiciel MZWiK w Sulejówku 

 

* niepotrzebne skreślić 

Zadłużenie 

Inne Pęknięty od mrozu Legalizacja podlicznika Ekspertyza Likwidacja wodomierza, zdjęty na stałe 

Zmiana Klienta Legalizacja Awaria po upływie legalizacji Awaria przed upływem legalizacji 

Studnia wodomierzowa   Wodomierz w piwnicy poniżej poziomu terenu   Pomieszczenie gospodarcze Trudny dostęp 
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WARUNKI MONTAŻU I UŻYTKOWANIA NAKŁADKI RADIOWEJ 

Niniejszym kwituję odbiór zainstalowanego wodomierza/podlicznika z zamontowanym modułem do radiowego 

odczytu wodomierza IZAR CP i przyjmuję do wiadomości, iż stanowi on element zestawu wodomierzowego  

i zobowiązuję się do niedokonywania jakichkolwiek ingerencji mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie 

modułu radiowego. 

Jednocześnie zobowiązuję się ponieść wszelką odpowiedzialność za niewłaściwe zabezpieczenie przed mrozem 

lub uszkodzeniem mechanicznym wodomierza oraz modułu radiowego odczytu; udostępnić wodomierz  

do kontroli i odczytania m.in. w przypadku otrzymania „alarmów” z jego działania; dbać o porządek  

w pomieszczeniu, gdzie zainstalowany jest zestaw wodomierzowy. 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o zmianie sposobu odczytów, wykonywanych przez Inkasentów,  

na zdalny system radiowego odczytu wodomierza. 

 

 

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA USŁUGOBIORCÓW POSIADAJĄCYCH PODLICZNIK BEZ NAKŁADKI RADIOWEJ 

 

W przypadku posiadania podlicznika na wodę do podlewania upraw, jestem zobowiązany podawać odczyt 

samodzielnie wysyłając SMS na numer: 735 955 289 lub e-mail na adres: odczyt@mzwiksulejowek.pl -  

do 5-go każdego z następujących miesięcy: 

➢ styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad* 

 

➢ luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień* 

 

W przypadku niepodania stanu podlicznika, nie zostanie on uwzględniony w rozliczeniu i nie będzie możliwości 

wystawienia faktury korygującej. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

mailto:odczyt@mzwiksulejowek.pl

