
PROTOKÓŁ ODBIORU MONTAŻU I OPLOMBOWANIA LICZNIKA WODY 

 
Spisany w dniu …………………… na okoliczność wykonania montażu (i oplombowania) licznika 

wody na potrzeby rozliczeń za usługi związane z odprowadzaniem ścieków do sieci kanalizacyjnej i 

oczyszczaniem ścieków sanitarnych. 

 

Właściciel budynku: ……………………………………………………………………..……………... 

Adres zam. właściciela: …………………………………………………………………….…………... 

Adres budynku: ………………………………………………….…………………………….………... 

 

1. Rodzaj budynku:  mieszkalny, usługowy, inne: ………………………………………..; 

2. Liczba osób zameldowanych w budynku: …………………………………..; 

3. Liczba osób faktycznie przebywających w budynku: ……………………….; 

4. Ilość kondygnacji budynku: …………………; 

5. Rodzaj wodomierza (średnica, producent, nr, itd.): ……………………………………… 

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

6. Koszty zakupu i zamontowania wodomierza poniósł: ZGK w Ochotnicy Dolnej/ Właściciel budynku 

7. Charakterystyka sieci wodnej/kanalizacyjnej w budynku – punkty czerpalne wody: 

 

a) piwnice/ sutereny: 

- zlew (ilość - sztuk): ………………..… 

- umywalka (ilość - sztuk): …….….….. 

- wc (ilość - sztuk): …………….…..…. 

- prysznic/ wanna (ilość - sztuk): …..…. 

- inne (podać rodzaj i ilość sztuk): 

.……………………………………… 

 

b) parter: 

- zlew (ilość - sztuk): ……………..…. 

- umywalka (ilość - sztuk): …….……. 

- wc (ilość - sztuk): ………………….. 

- prysznic/ wanna (ilość - sztuk): ……. 

- inne (podać rodzaj i ilość sztuk): 

.……………………………………… 

c) I piętro/poddasze: 

- zlew (ilość - sztuk): ………….………. 

- umywalka (ilość - sztuk): ……..…..…. 

- wc (ilość - sztuk): ……………..…..…. 

- prysznic/ wanna (ilość - sztuk): …...…. 

- inne (podać rodzaj i ilość sztuk): 

.……………………………………… 

 

d) …………………………..: 

- zlew (ilość - sztuk): ….………....…. 

- umywalka (ilość - sztuk): …………. 

- wc (ilość - sztuk): …………………. 

- prysznic/ wanna (ilość - sztuk): …… 

- inne (podać rodzaj i ilość sztuk): 

.……………………………………… 

 

Komisja złożona z przedstawicieli: 

I. Administratora sieci kanalizacyjnej – Zakład Gospodarki Komunalnej w Ochotnicy Dolnej: 

1. .………………………………………………………………………. 

2. ……………………………………………………………………….. 

II. Właściciela budynku: 

1. ………………………………………………………………………… 

Po dokładnym zbadaniu instalacji stwierdza co następuje: 

1. Wodomierz został zamontowany prawidłowo i pracuje prawidłowo. 

2. Wodomierz wykazuje pobór wody ze wszystkich w/w punktów czerpalnych w budynku, za 

wyjątkiem: ………………………………………………………………… . 

3. Stan licznika na dzień spisania protokołu wynosi:…………………… m
3
. 

4. Dokonano zaplombowania wodomierza. 

 

Ewentualne uwagi i zastrzeżenia:…………………………….…………………………….………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Podpisy: 

I. …………………………………          ……………………………….. 

II. ………………………………....          ………………………..………..... 


