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Uwaga!  Do ceny netto usługi dolicza się podatek VAT wg obowiązującej stawki.

A USŁUGI W ZAKRESIE PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I / LUB KANALIZACYJNEJ Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Wykonanie czynności połączenia przyłącza z przewodami wodociągowymi w ulicy poprzez:

1) wykonanie wcinki  -  wstawienie trójnika/łącznika  do przewodu wodociągowego (materiały zleceniobiorcy) - sieć 536,91 zł 8% 579,86 zł

Uwaga! Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów, przygotowania i zabezpieczenia wykopu oraz kosztów związanych z zajęciem i uporządkowaniem terenu.

2) nawiercenie do czynnego przewodu wodociągowego (materiały zleceniobiorcy)  - przyłącze 250,64 zł 8% 270,69 zł

Uwaga! Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów, przygotowania i zabezpieczenia wykopu oraz kosztów związanych z zajęciem i uporządkowaniem terenu.

2. Wykonanie przyłącza wodociągowego o średnicy do Ø 63 mm (materiały własne Spółki)

a. pierwszy metr przyłącza 228,22 zł 8% 246,48 zł

b. każdy następny rozpoczęty metr przyłącza 117,69 zł 8% 127,11 zł

c. podejście wodomierzowe i przejście przez ścianę budynku lub studni wodociągowej (1 metr) 571,09 zł 8% 616,78 zł

Uwaga! Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów, przygotowania i zabezpieczenia wykopu oraz kosztów związanych z zajęciem i uporządkowaniem terenu.

3. Zamknięcie przyłącza na życzenie klienta 93,25 zł 8% 100,71 zł

4. Przywrócenie dostawy wody na przyłączu wyposażonym w wodomierz 92,25 zł 8% 99,63 zł

5. Próba szczelności sieci wodociągowej wraz z odbiorem 733,14 zł 8% 791,79 zł

6. Odbiór próby szczelności 145,10 zł 8% 156,71 zł

7. Usuwanie awarii wodociągowej (materiały własne Spółki)

Awaria przyłącza wodociągowego

.-w godzinach 7:30-15:30

a.     pierwsza godzina trwania usługi 327,89 zł 8% 354,12 zł

b.     każda następna godzina trwania usługi 178,39 zł 8% 192,66 zł

.-w godzinach 15:30-22:00

a.     pierwsza godzina trwania usługi 369,59 zł 8% 399,16 zł

b.     każda następna godzina trwania usługi 245,16 zł 8% 264,77 zł

.-w godzinach 22:00-07:30

a.     pierwsza godzina trwania usługi 411,29 zł 8% 444,19 zł

b.     każda następna godzina trwania usługi 272,96 zł 8% 294,80 zł

8. Usuwanie awarii  sieci wodociągowej spowodowanej uszkodzeniem przez osoby trzecie

Uwaga! Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów, przygotowania i zabezpieczenia wykopu oraz kosztów związanych z zajęciem i uporządkowaniem terenu.

.-w godzinach 7:30-15:30

a.     pierwsza godzina trwania usługi 518,52 zł 8% 560,00 zł

b.     każda następna godzina trwania usługi 269,71 zł 8% 291,29 zł

.-w godzinach 15:30-22:00

a.     pierwsza godzina trwania usługi 601,92 zł 8% 650,07 zł

b.     każda następna godzina trwania usługi 311,41 zł 8% 336,32 zł

.-w godzinach 22:00-07:30

a.     pierwsza godzina trwania usługi 685,32 zł 8% 740,15 zł

b.     każda następna godzina trwania usługi 297,51 zł 8% 321,31 zł

Uwaga! Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów, przygotowania i zabezpieczenia wykopu oraz kosztów związanych z zajęciem i uporządkowaniem terenu.

9.
Ponowne oplombowanie wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, wodomierza głównego lub wodomierza na 
własnym ujęciu wody usługobiorcy, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby z winy usługobiorcy

110,53 zł 8% 119,37 zł

10. Opłata za wymianę uszkodzonego z winy usługobiorcy wodomierza

a. DN 15- 20 145,10 zł 8% 156,71 zł

b. DN 25- 50 280,53 zł 8% 302,97 zł

Uwaga! Cena usługi nie obejmuje kosztu wodomierza.

11.
Kontrola montażu wodomierza Klienta z oplombowaniem lub ponowne oplombowanie wodomierza Klienta dotyczy 
wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

a. pierwszy wodomierz Klienta 127,82 zł 8% 138,05 zł

Uwaga! Cena usługi nie obejmuje kosztu wodomierza.

12. Wykonanie czynności połączenia przyłącza z przewodami kanalizacji sanitarnej  w wykopie przygotowanym przez 
zlecającego ("do studni" lub "na kaskadę")

a. "do studni" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 512,29 zł 8% 553,27 zł

b. "na kaskadę" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 788,85 zł 8% 851,96 zł

Uwaga!  Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów oraz wykonanie wykopu.

13. Sprawdzanie szczelności przewodów kanalizacji  sanitarnej metodą zadymiania 265,65 zł 8% 286,90 zł

14. Udrożnienie i przeczyszczenie przyłącza sanitarnego przy użyciu urządzenia wysokociśnieniowego na przyczepie

a. w określonym czasie pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 214,24 zł 8% 231,38 zł

b. poza określonym czasem pracy od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 - 7.30 317,95 zł 8% 343,39 zł

Cennik usług dodatkowych, zleconych przez Klienta
- nie objętych Taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków * -
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15. Udrożnienie i przeczyszczenie przyłącza sanitarnego przy użyciu wozu asenizacyjnego

a. w określonym czasie pracy od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30 314,24 zł 8% 339,38 zł

b. poza określonym czasem pracy od poniedziałku do piątku w godz. 15.30 - 7.30 417,95 zł 8% 451,39 zł

16. Zamknięcie lub przywrócenie odpływu ścieków 414,65 zł 8% 447,82 zł

17. Usunięcie awarii na węźle wodomierzowym 145,10 zł 8% 156,71 zł

18. Montaż wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą 145,10 zł 8% 156,71 zł

19. Demontaż wodomierza głównego na życzenie Klienta 145,10 zł 8% 156,71 zł

B USŁUGI W ZAKRESIE KONTROLI I ODBIORU IFRASTRUKTURY WOD-KAN Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Odbiór przyłącza wodociągowego 

a. jedno przyłącze 229,81 zł 8% 248,19 zł

b. każde następne przyłącze 94,21 zł 8% 101,75 zł

2. Odbiór przykanalika sanitarnego

a. jeden przykanalik  (odcinek) 229,81 zł 8% 248,19 zł

b. każdy następny przykanalik  (odcinek) 94,21 zł 8% 101,75 zł

c. odbiór przykanalika kanalizacji sanitarnej (odcinek)  wraz z odbiorem podejścia pod wodomierz i jego oplombowaniem na 
ujęciu wody obcym

233,81 zł 8% 252,51 zł

3. Kompleksowy odbiór przyłączy:  wodociągowego i / lub kanalizacji sanitarnej 

a. jedno przyłącze wodociągowe i / lub kanalizacji sanitarnej 324,02 zł 8% 349,94 zł

b. każde następne przyłącze wodociągowe i / lub kanalizacji sanitarnej 188,42 zł 8% 203,49 zł

4. Kontrola przewodów wodociągowych w trakcie budowy

1) odcinek do 100 m

a. bez przyłączy 282,63 zł 8% 305,24 zł

b. z jednym przyłączem 235,53 zł 8% 254,37 zł

c. za każde następne przyłącze 70,66 zł 8% 76,31 zł

2) każdy następny rozpoczęty odcinek do 100 m

a. bez przyłączy 70,66 zł 8% 76,31 zł

b. z jednym przyłączem 94,22 zł 8% 101,76 zł

c. za każde następne przyłącze 70,66 zł 8% 76,31 zł

5. Kontrola przewodów kanalizacji sanitarnej w trakcie budowy

1) odcinek do 50 m

a. bez przykanalików 282,63 zł 8% 305,24 zł

b. z jednym przykanalikiem 235,53 zł 8% 254,37 zł

c. za każdy następny przykanalik 70,66 zł 8% 76,31 zł

2) każdy następny rozpoczęty odcinek do 50 m

a. bez przykanalików 70,66 zł 8% 76,31 zł

b. z jednym przykanalikiem 141,32 zł 8% 152,63 zł

c. za każdy następny przykanalik 70,66 zł 8% 76,31 zł

+ koszt ewentualnej inspekcji TV

C. USŁUGI W ZAKRESIE EKSPERTYZY WODOMIERZY * Cena  netto VAT Cena  brutto

72,83 zł 23% 89,58 zł

145,66 zł 23% 179,16 zł

D. POZOSTAŁE USŁUGI Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Uszkodzenie sieci wodociągowej 5 000,00 zł 23% 6 150,00 zł

2. Uszkodzenie sieci kanalizacyjnej 5 000,00 zł 23% 6 150,00 zł

* Jeżeli ekspertyza wodomierza potwierdzi zasadność reklamacji pomiaru, wówczas Klient nie ponosi kosztów ekspertyzy

Uwaga! Opłata za ekspertyzę wodomierza jest uzależniona od średnicy i konstrukcji wodomierza (uwzględnia też opłatę do Głównego Urzędu Miar).

Uwaga!  Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów.

Uwaga!  Cena usługi nie obejmuje kosztu wodomierza.

1. Wodomierz domowy DN 15 - 20

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar

* Uwaga! Koszty usług wymienionych w Cenniku nie są ujęte w niezbędnych przychodach, stanowiących podstawę kalkulacji Taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia  w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków.

2. Wodomierz przemysłowy DN 25 - 50 

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar
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