
Przedsiębiorstwo Komunalne Nad Dłunią Sp. z o.o. informuje, że na terenie gminy Iwanowice 

odczytów wskazań wodomierzy dokonuje dwóch inkasentów będących naszymi pracownikami. 

Posiadają oni  legitymacje służbowe oraz pisemne upoważnienia. Możliwa jest również 

weryfikacja inkasentów poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta. Przypominamy 

również, że nasi inkasenci nie są uprawnieni do pobierania ani przyjmowania jakichkolwiek wpłat 

z tytułu rozliczeń za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Wpłaty od naszych Klientów 

(Odbiorców Usług) przyjmowane są wyłącznie w postaci bezgotówkowej na konto bankowe 

Przedsiębiorstwa. 

 Poniżej zamieszczona została tabela zawierająca informacje o terminach odczytów w 

poszczególnych miejscowościach, z podziałem na miesiące parzyste i nieparzyste. 

W przypadku braku możliwości dokonania odczytu wskazania wodomierza przez inkasenta, 

prosimy o przekazanie nam odczytanego samodzielnie bieżącego stanu wodomierza: telefonicznie 

–12 352 52 51,  

e-mailem – sekretariat@pkndiwanowice.pl. 

 
 

 

 
 

Kwestię wstępu pracowników Przedsiębiorstwa Komunalnego Nad Dłubnią Sp. z o.o. do domów 
lub na posesje Klientów regulują przepisy Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 139). 

“Art. 7. Osoby reprezentujące przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, po okazaniu 
legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub 
do obiektu budowlanego należących do osób, o których mowa w art. 6 ust. 2 i 4–7, w celu: 

Miejscowości w których odczyt 
wodomierzy odbędzie się w miesiące 
nieparzyste roku tj: styczeń, marzec, 
maj, lipiec, wrzesień, listopad. 

Miejscowości w których odczyt 
odbędzie się w miesiące parzyste roku 
tj: luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, 
październik, grudzień. 

 
Inkasent Kwit Patrycja przyjmuje odczyty 
pod nr telefonu:    798-805-497 
dla rejonów: 
KRASIENIEC STARY 
KRASIENIEC ZAKUPNY 
NARAMA 
POSKWITÓW NOWY 
POSKWITÓW STARY 
 
Inkasent Kwit Agnieszka przyjmuje odczyty 
pod nr telefonu:   798-794-202 
dla rejonów: 
DAMICE 
PRZESTAŃSKO 
LIPNA WOLA 
IWANOWICE DWORSKIE 
IWANOWICE WŁOSCIAŃSKIE 
MASZKÓW 
LIPNA WOLA 
WOLA WIĘCŁAWSKA 
ZERWANA 
MICHAŁOWICE 
WILCZKOWICE 

 
Inkasent Kwit Patrycja przyjmuje odczyty 
pod nr telefonu:    798-805-497 
dla rejonów: 
SIECIECHOWICE 
BISKUPICE 
GRZEGORZOWICE MAŁE 
GRZEGORZOWICE WIELKIE 
LESIENIEC 
ŻERKOWICE 
ZAGAJE 
 
Inkasent Kwit Agnieszka przyjmuje odczyty 
pod nr telefonu:   798-794-202 
dla rejonów: 
SUŁKOWICE 
WIDOMA 
PRZYBYSŁAWICE 
DOMIARKI 
ZALESIE 
CELINY 
WŁADYSŁAW 
RZEPLIN 
CZAPLE MAŁE 
PRZESTAŃSKO 
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1) zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego; 
2) przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy 
zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania 
badań i pomiarów; 
3) przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez to przedsiębiorstwo; 
4) sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci; 
5) odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenia plomb na 
zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu; 
6) usunięcia awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o 
której mowa w art. 6 ust. 1, tak stanowi. 
 
Art. 28. 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, pobiera wodę z 
urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5000 zł. 
2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto: 
1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, 
urządzeniach pomiarowych 
lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub 
funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego; 
2) nie dopuszcza przedstawiciela przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego do wykonania 
czynności określonych w art. 7. 
3. (uchylony) 
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do 
urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa 
w art. 9 ust. 1 i 2. 
5. W razie skazania za wykroczenie lub przestępstwo, o których mowa w ust. 1 i 4, sąd może 
orzec nawiązkę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, w wysokości 1000 zł 
za każdy miesiąc, w którym nastąpiło bezumowne pobieranie wody z urządzeń wodociągowych 
lub wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych tego przedsiębiorstwa. 
6. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje na podstawie 
przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. „ 

 


