
ZAKŁADOWY CENNIK USŁUG
 WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH nr ZCWK/01/05/2016

Podstawa: zarządzenie wewnętrzne ZW/IK/02/04/2016 z dnia 06.04.2016
Obowiązuje od dnia: 1.05.2016

L.p. RODZAJ USŁUGI
Jednostka

miary 
Cena
[pln]

1 UZGODNIENIA, ZAŚWIADCZENIA

1.1 Uzgodnienie trasy 100mb inwestycji liniowej z siecią WOD-KAN (według zlecenia) szt 98,00

Za następne rozpoczęte 100mb szt 58,00

1.2 Uzgodnienie inwestycji nie liniowej z siecią WOD-KAN   (według zlecenia) szt 68,00

1.3 Wydanie zaświadczenia dotyczącego jakości wody na wniosek odbiorcy usług szt 100,00

2 OBSŁUGA WODOMIERZY I URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

2.1 Montaż wodomierza dodatkowego lub wewnętrznego + plomba zakładowa (wg 
zlecenia) szt KP

2.2 Założenie plomby zakładowej na śrubunek wodomierza głównego po wcześniejszym 
zerwaniu plomby z winy odbiorcy usług szt 60,00

2.3 Założenie plomby zakładowej na śrubunek wodomierza dodatkowego (wg zlecenia) szt 40,00

2.4 Założenie plomby zakładowej na śrubunek wodomierza wewnętrznego (wg zlecenia) szt 40,00

2.5 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy usług (zamrożenie, 
uszkodzenie mechaniczne)- wg zlecenia szt KP

2.6 Demontaż wodomierza z instalacji dla wykonania ekspertyzy na wniosek odbiorcy 
usług. szt

100,00
*

2.7 Demontaż wodomierza głównego i zamknięcie przyłącza z winy odbiorcy usług szt 50,00

2.8 Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po 
wcześniejszym zamknięciu przyłącza z winy odbiorcy usług szt 100,00

2.9 Badanie przyłącza (ciśnienie, wydajność) na żądanie odbiorcy usług- według zlecenia szt
80,00

**

2.10 Pobranie próbek wody w celu oddania do analizy na wniosek odbiorcy usług (pod 
względem reklamacyjnym) szt

50,00
***

3 OBSŁUGA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ

3.1
Czasowe zamknięcie i ponowne otwarcie odcinka sieci kanalizacyjnej na  wniosek 
inwestora związane z realizacją, budową innych obiektów nie związanych z 
infrastrukturą wodociągowo-kanalizacyjną  zarządzaną przez ZWK.

szt KP

3.2 Ciśnieniowe usunięcie zatoru sieci kanalizacyjnej (przyłącza i sieć należąca do 
odbiorcy usług) – wg zlecenia 1mtg 300,00

3.3 Czasowe zamknięcie i ponowne otwarcie odcinka sieci wodociągowej lub 
kanalizacyjnej spowodowane uszkodzeniami sieci i ich wyposażenia podczas 
wykonywania przez inne firmy prac ziemnych
- sieć o średnicy  do 125mm opłata za każdą rozpoczętą godzinę zamknięcia
- sieć o średnicy  do 150mm opłata za każdą rozpoczętą godzinę zamknięcia
- sieć o średnicy  powyżej 150mm opłata za każdą rozpoczętą godzinę zamknięcia
Wycena stwierdzonych uszkodzeń wg kalkulacji powykonawczej

szt
szt
szt

135,00
160,00
250,00



4 DOSTAWY WODY I ODBIÓR ŚCIEKÓW

4.1
Zbiorowe zaopatrzenie w wodę- ceny i stawki wg aktualnych taryf wprowadzanych 
wg przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków

--------
Wg

taryfy

4.2 Zbiorowe odprowadzanie ścieków- ceny i stawki wg aktualnych taryf wprowadzanych
wg przepisów wyżej wymienionej ustawy

--------
Wg

taryfy

5 USŁUGI INNE

5.1 Wykonanie otworu w ścianie lub fundamencie wiertnicą do DN 75mm (wg zlecenia) 1cm 9,00

5.2 Wykonanie otworu w ścianie lub fundamencie wiertnicą do DN 150mm (wg zlecenia) 1cm 17,00

5.3 Pompowanie wody pompą hydrauliczną (wg zlecenia) 1mtg 100,00

5.4 Wszystkie inne dodatkowe usługi wykonywane będą wg kosztorysów szt -

5.5 Pompowanie wody samochodem asenizacyjnym 1mtg 140

6 OPŁATY WYNIKAJĄCE Z TARYFY 

6.1 Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych szt 120

6.2 Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych szt 180

Uwagi i objaśnienia:
– KP oznacza wycenę według KOSZTORYSU POWYKONAWCZEGO
– * w przypadku gdy ekspertyza wodomierza nie  wykaże żadnych nieprawidłowości w pracy

urządzenia pomiarowego wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotowych czynności
(demontaż, wyk. ekspertyzy) obciążają wnioskodawcę. 

– ** w przypadku  gdy badanie  przyłącza  nie  wykaże  żadnych nieprawidłowości  (wydajność,
ciśnienie) wszelkie koszty związane z wykonaniem badania obciążają wnioskodawcę.

– *** w przypadku gdy jakość wody pobranej odpowiada normom określony w rozporządzeniu
ministra zdrowia, wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem badań (pobranie próbki wody,
badanie w akredytowanym laboratorium) ponosi wnioskodawca.

1. Roboty nie ujęte w cenniku będą rozliczane wg kalkulacji powykonawczej. 1 rbg pracownika
ZWK ze wszystkimi narzutami wyn. 28,00 zł/rbh
2.  Podane  ceny  są  cenami  netto  i  do  podanych  cen  doliczony  zostanie  podatek  VAT  wg
obowiązujących stawek.
3. Podane ceny nie obejmują kosztów ewentualnych dodatkowych uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń,
inwentaryzacji,  pomiarów geodezyjnych, dokumentacji  i  innych opłat  o ile zajdzie potrzeba ich
poniesienia zostaną doliczone do wyżej wymienionych cen.
4. W przypadku wykonywania usług w dni wolne od pracy lub poza normatywnymi godzinami
pracy stawka 1rbg powiększona będzie odpowiednio:
- o 50% w godzinach nadliczbowych w dni powszednie,
- o 100% w dni świąteczne oraz wolne od pracy.
5. Wymienione wyżej stawki stanowią zryczałtowaną formę opłaty.
 

         Sporządził: Zatwierdził:


