Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o.

.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łukcie Sp. z o.o. informuje, iż w związku z realizacją inwestycji programu "Telemetria na służbie
mieszkańców" na terenie gminy Łukta w najbliższym czasie rozpocznie się sukcesywna wymiana wodomierzy głównych na nowe
wyposażone w tzw. „nakładki radiowe”.
W związku z realizacją inwestycji Odbiorcy usług będą zobligowani do:

1. Przygotowania swobodnego dostępu do instalacji wodomierzowej (wodomierza głównego wraz z zaworami). Jeśli dostęp do
wodomierza głównego będzie utrudniony, Odbiorca na własny koszt będzie zobowiązany do przeróbki instalacji wewnętrznej w celu
umożliwienia montażu wodomierza głównego z nakładką radiową w miejscu łatwo dostępnym.
2. Umożliwienia montażu nowych urządzeń pracownikom reprezentującym Wykonawcę poprzez udostępnienie pomieszczenia, w którym
jest zamontowany wodomierz główny.
3. Podpisu protokołu likwidacji „starego” wodomierza głównego i montażu „nowego”.

4. Zlokalizowania i udostępnienia zasuw na przyłączach na czas wymiany wodomierza głównego.
5. Odbiorcy - ryczałtowi na własny koszt będą zobowiązani do dokonania przebudowy instalacji wodociągowej w swojej nieruchomości w
celu umożliwienia instalacji wodomierza głównego wyposażonego w nakładkę radiową.
Odbiorcy usług, którzy posiadają wodomierze tj.: „podliczniki” - "ogrodowe" lub "na ujęciu własnym wody", nie są objęci
systemem odczytów radiowych - będą mieli możliwość odpłatnej ich wymiany przez Wykonawcę.
Jednocześnie informuję że :
●

●

●

celem usprawnienia realizacji zadania zostanie opracowany harmonogram wskazujący termin wymiany wodomierzy głównych w
poszczególnych miejscowościach, który każdorazowo na 7 dni przed przystąpieniem do prac montażowych będzie podawany do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. poprzez informację umieszczoną na stronie internetowej
http://zgk.lukta.com.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości,
wodomierze („podliczniki” - "ogrodowe" lub "na ujęciu własnym wody") winny mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną w
przypadku jej braku powinny być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar w formie
legalizacji,
w przypadku gdy wodomierze („podliczniki” - "ogrodowe" lub "na ujęciu własnym wody") nie zostaną wymienione na nowe wyposażone
w tzw. „nakładki radiowe”, w celu rozliczenia ilości pobranej wody lub odprowadzonych ścieków, Odbiorca usług zobowiązany będzie do
przekazywania ich stanu Spółce za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej http://zgk.lukta.com.pl/ lub na
adres e-mail zgk@lukta.com.pl oraz telefonicznie na numer 89 647 53 25.
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