
Aquanet SA informuje, iż istnieje możliwość opomiarowania własnego ujęcia wody i 

prowadzenia rozliczeń z tytułu odprowadzania ścieków na podstawie wskazań wodomierza 

zamontowanego na ujęciu własnym. Rozliczenia za odprowadzane ścieki będzie dokonywane na 

podstawie korzystniejszego dla klienta kryterium rzeczywistych ilości, według wskazań wodomierza. 

Zgodnie z Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę 

Miasta Poznania Uchwałą nr XL VIII/629/V/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku opublikowanym w dz. 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego Nr 24 poz. 388 z 17 lutego 2009 r. (zmieniony Uchwałą nr 

LX/830/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 15 września 2009 roku opublikowanym w Dz. U. W. Wlkp. 

Nr 186 poz. 3160 z 2.11.2009r.) § 4, pkt. 9  "Odbiorca usług ma obowiązek zawiadomić 

przedsiębiorstwo wodociągowo - kanalizacyjne o posiadanych własnych ujęciach wody iw 

porozumieniu z przedsiębiorstwem wodociągowo - kanalizacyjnym zapewnić opomiarowanie wody z 

nich pobranej w celu umożliwienia prawidłowego obliczenia należności z tytułu odprowadzania 

ścieków". 

 

W związku z powyższym informujemy, iż w celu montażu wodomierza należy postępować zgodnie z 

poniższymi warunkami:  

- Staraniem i na koszt Inwestora zakupić i zainstalować wodomierz posiadający ważną cechę legalizacji 

nadaną przez właściwy Urząd Miar; na instalacji wodnej (z własnego ujęcia), z której generowane są 

ścieki odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 

- Wodomierz winien być dopuszczony do obrotu na rynku w Polsce. 

- Wodomierz DN 20 winien zostać zamontowany pomiędzy dwoma zaworami kulowymi - w takim 

miejscu, aby jego wskazania uwzględniały wszystkie punkty z których są generowane ścieki. 

- Podejście wodomierzowe wraz z zamontowanym wodomierzem Inwestor zgłosi do zaplombowania 

w Aquanet SA przy ul. Dolna Wilda 126 w Poznaniu  do Działu Gospodarki Wodomierzowej i Rozliczeń 

(HWR) lub pod nr tel. 618 359 160, 618 359 161, 618 359 130, 618 359 018 w godz. 8-14. 

Oplombowanie wodomierza Spółka dokona bezpłatnie. 

- Wodomierz powinien być wymieniany lub ponownie legalizowany na koszt Inwestora po upływie 

okresu ważności legalizacji zgodnie z przepisami metrologicznymi o wodomierzach. 

 - Wskazania wodomierza po upływie ważności legalizacji nie będą brane pod uwagę przy rozliczaniu 

należności za odprowadzanie ścieków (obecnie okres ważności legalizacji wynosi 5 lat). 

- Wszelkie koszty związane z opomiarowaniem wody ponosi wnioskodawca. 

 

Uwaga: 

Wskazane jest zapoznanie wykonawcy robót z treścią niniejszego pisma i w razie wystąpienia 

jakichkolwiek wątpliwości prosimy o skontaktowanie się z przedstawicielem Aquanet SA– pod nr tel. 

885152401 w godz. 8-11. 


