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WARUNKI 

 

Jakie należy spełnić związku z realizacją wniosku o rozdzielenie wewnętrznej instalacji 

wodociągowej. Warunki techniczne rozdziału. 

 

 

 

1. Wniosek o rozdzielenie wewnętrznej instalacji wodociągowej muszą złożyć wszystkie 

osoby, które w wyniku jego realizacji  i podpisaniu umowy zostaną odbiorcami usług WiK.  

 

2. W dniu złożenia wniosku nie może być zaległości płatniczych wobec WiK. 

 

3. Osoby zainteresowane realizacją wniosku uzgadniają pomiędzy sobą zasady zapewnienia 

(po wykonaniu rozdzielenia wewnętrznej instalacji wodociągowej) niezawodnego działania 

przyłącza wodociągowego zgodnie z art.5 zapisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu wodę i 

zbiorowym odprowadzaniu ścieków. 

 

4. Wszystkie wodomierze muszą być zainstalowane w jednym pomieszczeniu dostępnym dla 

pracowników WiK oraz osób zainteresowanych realizacją wniosku. 

 

5. Osoby zainteresowane realizacją wniosku uzgadniają sposób przerwania dostawy wody do 

pojedynczego lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali. 

 

6. Miejscem dostarczania wody pozostaje zawór główny –zawór za dotychczasowym 

wodomierzem głównym. 

 

7. Wnioskodawcy pokrywają wszystkie koszty wykonania niezbędnych prac instalacyjnych. 

Wszystkie prace muszą być wykonane przez osobę posiadającą niezbędną wiedzę i 

umiejętności w zakresie montażu wodomierzy. Instalacja musi  być wykonana zgodnie z 

wymaganiami Polskiej Normy. 

 

8. Wnioskodawcy pokrywają wszystkie koszty ewentualnych uszkodzeń instalacji 

eksploatowanej przez WiK spowodowane przez prowadzącego prace. 

 

9. Pracownicy WiK montują w przygotowanych przez wnioskodawców miejscach 

wodomierze dobrane odpowiednio do przewidywanych przepływów. Jednocześnie 

demontowany jest dotychczasowy wodomierz główny. Pracownicy WiK dokumentują 

przeprowadzone prace poprzez wypisanie druków Polecenia montażu wodomierza. 

 

10. Każdy z wnioskodawców ponosi koszty zgodnie z  cennikiem WiK. 



 
Załącznik nr 1 do formularza  
F-2 /PJ – 8.2/02 

Nr wydania : 4 Data wydania: 30.09.2021 r. Strona /stron: 2/2     

 

 2 

11. Schemat przyłącza  przed wykonaniem rozdzielenia wewnętrznej instalacji wodociągowej 

 
  1 – Sieć wodociągowa 

  2 – Zasuwa 

  3 – Zawór przed wodomierzem 

  4 – Wodomierz 

  5 – Zawór za wodomierzem 

 

12. Schemat przyłącza  po wykonaniu rozdzielenia wewnętrznej instalacji wodociągowej. 

 
  1 – Sieć wodociągowa 

  2 – Zasuwa 

  3 – Zawór przed wodomierzem 

  4 – Wodomierz 

  5 – Zawór za wodomierzem 

  6 – Zawór antyskażeniowy 

  7 – Króciec 

  8 – Zawór główny 

                                                                          …………………………………………………. 

Data i czytelny podpis Odbiorcy 


