
załącznik nr 3 

do umowy nr ZGM/DZ/61/2019/LI  z dnia ……………………………. 

 
 
 
 

Bielsko-Biała, dnia: …………………………………. 
 

PROTOKÓŁ MONTAŻU  
 
1. Montaż podlicznika zużycia wody/ciepła*, w lokalu opomiarowanym/nieopomiarowanym* nr: _________ 

2. w budynku przy ul. ___________________________________________________________________ 

3. Nazwisko/nazwa najemcy _____________________________________________________________ 

Stwierdza się, że podlicznik: 

1. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: ______________* stan: ___________ 

zaplombowany jest plombą nr ______________________________. 

Numer modułu radiowego ______________________________. 

2. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: ______________* stan: ____________ 

zaplombowany jest plombą nr ______________________________. 

Numer modułu radiowego ______________________________. 

3. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: ______________* stan: ___________ 

zaplombowany jest plombą nr ______________________________. 

Numer modułu radiowego ______________________________. 

4. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: ______________* stan: ___________ 

zaplombowany jest plombą nr ______________________________. 

Numer modułu radiowego ______________________________. 

5. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: ______________* stan: ___________ 

zaplombowany jest plombą nr ______________________________. 

Numer modułu radiowego ______________________________. 

 
6. Zdemontowano licznik: 

1. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: _______________* stan: __________ 

2. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: _______________* stan: __________ 

3. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: _______________* stan: __________ 

4. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: _______________* stan: __________ 

5. nr fabryczny: ______________ typ: ZW/CW/C** znajdujący się w: _______________* stan: __________ 

Czy istnieją pobory wody poza lokalem (wpisać miejsce użytkowania i współużytkownika): 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
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TREŚĆ UZGODNIEŃ 

1. Ustalone przed zainstalowaniem podlicznika odpłatności za zużycie danego czynnika obowiązują do 
końca miesiąca, w którym nastąpił odbiór licznika. Po upływie tego terminu najemca rozliczany 
będzie za zużycie wody w lokalu za pomocą wskazań nowego licznika. 
 
Jeżeli w lokalu nie było zainstalowanych podliczników lub zainstalowane nie były uznawane, 
przyjmuj się początkową, miesięczną normę zużycia wody na osobę w wysokości 3m

3
, a w przy-

padku dostaw c.w.u: 2 m
3
 dla ciepłej wody i 1 m

3 
dla zimnej wody. Jeżeli lokal był opomiarowany 

obowiązują dotchczasowe zaliczki. 
 

2. Najemca w przypadku stwierdzenia uszkodzenia bądź usunięcia urządzeń pomiarowych lub plomb 
zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie ten fakt do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. 
 

3. Pozostałe kwestie dot. rozliczeń reguluje „Regulamin rozliczeń mediów dostarczanych do lokali 
zarządzanych przez ZGM”. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej (ZGM www.bip.zgm.eu / 
Opłaty i rozliczenia, / Rozliczenia mediów) oraz w siedzibie zakładu. 
 

4. Właścicielem podliczników jest: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej ul. Lipnicka 26. 
 

5. Najemca wnosi/nie wnosi** uwag do montażu i działania wodomierzy. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
data ___________ podpis ______________________ 
 
 
Niniejszym podpisem przyjmuję treść uzgodnień i potwierdzam, iż sprawdziłem prawidłowość 
opomiarowania punktu poboru wody. 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano: 
 
 
Otrzymują: 
1. Najemca  
2. ZGM 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
*
-wpisać: pokuj, kuchnia, łazienka, korytarz, wc, piwnica, p. gospodarcze, inne (opisać) 

**
-niepotrzebne skreślić 

 


