
 

 

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka 
z o.o. informuje, że od dnia 01.06.2021 roku wprowadza nowe zasady 
poboru wody z hydrantów przeciwpożarowych. Klient, który chciałby 
pobrać wodę z hydrantu musi pamiętać, że hydranty mają przeznaczenie 
głównie przeciwpożarowe, nie stanowią alternatywy dla przyłącza 
wodociągowego i nie mogą być wykorzystywane do poboru wody na cele 
socjalno-bytowe. Poza tym, pobór wody z hydrantu może mieć jedynie 
charakter tymczasowy. Pobór wody z hydrantu przeciwpożarowego jest 
możliwy tylko za pośrednictwem urządzenia pomiarowego.  

Wynajem tego urządzenia możliwy jest w następujących przypadkach:  
• do prac związanych z inwestycjami drogowymi np. remontami, modernizacjami dróg, 

mostów, wiaduktów itp.  
• do podlewania dużych obszarów zieleni na terenie miasta, 
• do celów ogrodniczych,   
• do tymczasowych obiektów tj. cyrk, lunapark, 
• do celów budowlanych. 

W takiej sytuacji wynajmujemy i montujemy nasze urządzenie pomiarowe na podstawie wcześniej 
złożonego wniosku o zawarcie umowy najmu wodomierza hydrantowego a następnie zawartej 
umowy najmu wodomierza hydrantowego wraz z udostępnieniem poboru wody z hydrantu. 
Wodomierz hydrantowy montowany jest na hydrancie, plombowany, a po wykonanej usłudze 
demontowany tylko przez upoważnionych do tego pracowników naszej Spółki. Za ww. usługę 
pobierana jest kaucja zwrotna (1000,00 zł brutto) oraz opłata za najem urządzenia (200,00 zł. 
brutto) za 1 miesiąc najmu (każde rozpoczęcie kolejnego miesiąca skutkować będzie naliczeniem 
opłaty za cały miesiąc).   

W przypadku incydentalnym, takim jak np. potrzeba napełnienia zbiorników czy basenów 
rekreacyjnych w ilości ≤ 20 m3 klient składa wniosek/zlecenie dostarczenia wody z hydrantu 
przeciwpożarowego, po rozpatrzeniu którego pracownicy naszej Spółki w umówionym terminie 
umożliwią pobór wody z hydrantu za pośrednictwem urządzenia pomiarowego i węży strażackich 
o dł. max 40 mb. Koszt usługi zgodny z cennikiem + ilość wody ze wskazań zamontowanego 
wodomierza w cenie za 1 m3 pobranej wody -  wg obowiązującej stawki grupy 2 taryfy za zbiorowe 
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie działalności Związku 
Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku, dostępnego na stronie internetowej 
www.rpwikbrzesko.com.pl 

UWAGA! Pobór wody za pośrednictwem hydrantu przeciwpożarowego jest możliwy od 1 kwietnia 
do 31 października, przy temperaturze powyżej 0oC 

Informujemy również, że istnieje możliwość zakupu wody z hydrantu zlokalizowanego na placu przy 
siedzibie naszego Przedsiębiorstwa przy ulicy Solskiego 13 w Brzesku. Cena za m3 wody wg 
obowiązującej stawki grupy 2 taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie 
ścieków na terenie działalności Związku Międzygminnego ds. Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku. 

Zdecydowanie przestrzegamy również przed samodzielnymi próbami uruchamiania hydrantów 
i poboru wody przez osoby nieupoważnione, nawet gdy hydrant zlokalizowany jest na terenie 
prywatnym lub w jego pobliżu. Zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków za bezumowny pobór wody z urządzeń 
wodociągowych grozi kara grzywny do 5.000,00zł (art. 28, pkt 1 cyt. Ustawy). 

http://rpwikbrzesko.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/WNIOSEK-o-zawarcie-umowy-najmu-wodomierza-hydrantowego-z-udostępnieniem-poboru-wody-z-hydrantu.pdf
http://rpwikbrzesko.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/UMOWA-NAJMU-WODOMIERZA-HYDRANTOWEGO.pdf
http://rpwikbrzesko.com.pl/wp-content/uploads/2021/05/ZLECENIE-napełnienia-zbiornika-wodą-z-hydrantu.pdf
https://rpwikbrzesko.com.pl/wp-content/uploads/2021/11/cennik-hydrant-2021.pdf

