
Informacja 

Informacja dotycząca podawania odczytu wodomierzy odliczających wodę bezpowrotnie zużytą 

(wodomierzy dodatkowych, tzw. podliczników) 

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. zs. w Kiełczowie informuje, że w przypadku zamontowanego 

wodomierza głównego z radiowym systemem odczytu, odbiorca jest zobowiązany do podawania stanu 

wodomierza podlicznika do Zakładu we własnym zakresie. Odczyty ww. wodomierzy (podliczników) 

można podawać: 

1. Osobiście w siedzibie Zakładu, Kiełczów ul. Wilczycka 14. 

2. Pocztą elektroniczną, na adres: biuro@zuk-kielczow.pl. 

3. Telefonicznie pod nr tel. 71 398 80 36, 781 508 788 lub 537 256 284. 

4. Poprzez formularz znajdujący się na stronie internetowej Zakładu: https://zuk-

kielczow.pl/stan-wodomierza/ z dopiskiem podlicznik. 

Istnieje możliwość podpięcia wodomierza (podlicznika) do systemu radiowego odczytu wodomierzy, 
ale tylko w przypadku, gdy wodomierz ten będzie przystosowany do współpracy z systemem 
radiowego odczytu funkcjonującym w ZUK Sp. z o.o. – np.: 

- wodomierz Kamstrup typ Multical®21, 

- wodomierz BMeters JS GSD8-RFM z nakładką OMS RFM-TX1.1, 

- Wodomierz Maddalena CD SD PLUS EVO + nakładka Radio EVO. 

UWAGA. Nakładki do wodomierzy firmy BMeters lub Maddalena przy zakupie, muszą mieć nadany 
indywidualny klucz szyfrujący transmisję radiową. Klucz ten musi być inny niż zero 
 i składać się z 32 znaków (np. 4CB58DF98F2E3B7BB4EABEDE882E99BB). Klucz ten musi być przekazany 
do Zuk Sp. z o.o. 

Wodomierze firmy Kamstrup mają już taki klucz i wystarczy podać numer fabryczny licznika.  

 Stan takiego wodomierza (podlicznika) będzie automatycznie odczytywany przez ZUK Sp. z o.o. 
 w Kiełczowie.  

Koszty zakupu wodomierza (podlicznika) ponosi Odbiorca usług. 

Brak regularności w podawaniu stanu wodomierzy (podliczników) nie będzie podstawą do wystawienia 

faktury korygującej w bieżącym okresie obrachunkowym. Tym samym zużycia wodomierzy 

(podliczników) nieuwzględnione w danym okresie obrachunkowym, zostaną rozliczone w kolejnym 

okresie obrachunkowym. 

Zużycie wody na wodomierzu (podliczniku) winno być podawane w okresie rozliczeniowym, w którym 

ma miejsce odczyt wodomierza głównego.  

Harmonogram odczytów dla poszczególnych miejscowości znajduje się na stronie internetowej 

Zakładu: https://zuk-kielczow.pl/odczyty-wodomierzy/ 

Wskazania wodomierza (podlicznika) będą podstawą do pomniejszenia ilości odprowadzonych 

ścieków.  

Wskazania wodomierza (podlicznika) stanowią podstawę do rozliczeń tylko w przypadku, 

gdy wodomierz (podlicznik) posiada nienaruszoną plombę oraz ważną cechę legalizacyjną.  
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ZUK Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania wody zgodnie z przeznaczeniem. 

Informujemy, ze zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieje obowiązek legalizacji wszystkich 

wodomierzy - ważność cechy legalizacyjnej wodomierza wynosi 5 lat, licząc od daty produkcji 

umieszczonej na obudowie liczydła wodomierza (Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości 

 i Technologii z dn. 22 marca 2019 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów 

pomiarowych - Dz. U. 2019 poz. 759 z póź. zm.) 

Każdy odbiorca posiadający wodomierz (podlicznik), którego cecha legalizacyjna wygasa w roku 2021 

lub wygasła w latach ubiegłych, zobowiązany jest do jego wymiany lub legalizacji na własny koszt. 

Procedura wymiany wodomierza (podlicznika): 

1. Informacja pisemna do Zakładu o wymianie wodomierza (podlicznika) i demontażu plomby. 

2. Wymiana wodomierza (podlicznika) przez odbiorcę usług (koszty zakupu wodomierza 

(podlicznika) i wymiany ponosi odbiorca). 

3. Zgłoszenie do Zakładu faktu wymiany (wysłanie zdjęcia wodomierza głównego, wodomierza 

(podlicznika) zdemontowanego i nowego wodomierza w celu rozliczenia). 

4. Plombowanie wodomierza (podlicznika) przez inkasenta (koszt plombowania ponosi odbiorca 

usług zgodnie z cennikiem Zakładu). 

 

Jednocześnie prosimy o niepodlewanie w godzinach zwiększonego poboru wody w bezdeszczowe 

i upalne dni.  


