
Załącznik do Zarządzenia nr 1/2022 Prezesa Zarządu Zakładu Usług Wodnych 

i Komunalnych Sp. z o. o. w Strzelcach z dnia 16 lutego 2022 r. 

 

 

TABELA 1: Opłaty związane ze wstrzymaniem i przywróceniem dostawy wody 

 

 

L.p. 
Pozycja Cennika Jednostka Cena netto Vat 

Cena 

brutto 

1. 
Odcięcie dostawy wody wynikające z 

zadłużenia klienta 
usługa - 0% - 

2. 

Przywrócenie dostaw wody 

zadłużonemu Klientowi po 

uregulowaniu należności 

usługa 500,00 zł 8% 540,00zł 

3. 

Zawieszenie świadczenia usługi na 

wniosek Klienta ( na czas dłuższy niż 

3 lata ) – zamknięcie i otwarcie 

zasuwy na przyłączu oraz koszt 

utrzymania nieeksploatowanego 

przyłącza 

usługa 500, 00 zł 8% 540,00 zł 

 

 

TABELA 2: Opłaty związane z gospodarką wodomierzową 

Opłaty związane z samowolnymi działaniami Klienta, których efektem jest uszkodzenie 

wodomierza głównego 

 

L.p. 
Pozycja Cennika Jednostka Cena netto Vat 

Cena 

brutto 

4. 
Ponowne plombowanie wodomierza 

wraz z kontrolą przyłącza 
usługa 150,00 zł 8% 162,00 zł 

5. 

Uwaga: ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub naprawy i ponownej 

legalizacji uszkodzonego wodomierza. Wybór opcji usługi – wymiana wodomierza na nowy lub 

naprawa zależy od stopnia zanieczyszczenia wymienionego wodomierza. Do ceny 

wodomierza należy doliczyć koszt dojazdu zgodnie z pkt. 33 Tabela 7. 

5.1. 

Wymiana wodomierza 

tradycyjnego do rozliczenia wody 

bezpowrotnie zużytej – pozostałe 

obiekty budowlane 

Szt. 90 ,00zł 23% 110,70 zł 

5.2. 

Wymiana wodomierza 

tradycyjnego do rozliczenia wody 

bezpowrotnie zużytej zaliczone do 

budownictwa objętego społecznym 

Szt. 90, 00 zł 8% 97,20 zł 

UWAGA 

Ceny usług wykonanych w trybie awaryjnym, ekspresowym, w dni powszednie po godz. 15-ej 

zostaną zwiększone o 50%, natomiast w dni wolne od pracy i święta zostaną zwiększone o 

100%. 

Pozostałe, nieujęte materiały, będą naliczone wg aktualnych cen. 

Do wszystkich pozycji wymagających dojazdu do wykonania usługi, doliczane są koszty 

dojazdu zgodnie z pkt. 33 Tabela 7 



programem mieszkaniowym 

5.3. 

Odbiór  techniczny wodomierza 

zaliczone do budownictwa 

objętego społecznym programem 

mieszkaniowym 

Szt. 60,00 zł 8% 64,80 zł 

5.4. 
Odbiór techniczny wodomierza – 

pozostałe obiekty budowlane 
Szt. 60,00 23% 64,80 zł 

5.5. 

Plombowanie wodomierza – 

budynki zaliczone do budownictwa 

objętego społecznym programem 

mieszkaniowym 

Szt. 20,00 zł 8% 21,60 zł 

5.6. 
Plombowanie wodomierza – 

pozostałe obiekty budowlane 
Szt. 20,00 zł 23% 24,60 zł 

6. 
Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej  i/lub kanalizacyjnej 

Zakładu usług wodnych i Komunalnych Sp. Z o.o. w Strzelcach 

6.1 

Opłata za ujawnienie nielegalnego 

wpięcia do sieci wodociągowej  

i/lub kanalizacyjnej Zakładu usług 

wodnych i Komunalnych Sp. Z o.o. 

w Strzelcach 

_ 
Kalkulacja 

indywidualna 
23% _ 

6.2 

Opłata za nielegalny pobór wody z 

sieci wodociągowej i /lub 

odprowadzenia ścieków 

_ 
Kalkulacja 

indywidualna 
8% _ 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 3: Usługi związane z wydaniem warunków i uzgodnień dokumentacji wodociągowo – 

kanalizacyjnej 

 

 

L.p. 
Pozycja Cennika Jednostka Cena netto Vat Cena brutto 

7. 

Wydanie zapewnienia 

dostarczenia wody i/lub 

odprowadzenia ścieków 

usługa nieodpłatnie _ nieodpłatnie 

8. 
Uzgodnienie projektu 

budowlanego przyłącza wod-kan 
usługa nieodpłatnie _ nieodpłatnie 

Uwaga: Aktualizacja zapewnienia dostarczania im /lub odbioru ścieków oraz uzgodnienie projektu, 

możliwa jest do roku czasu od daty wygaśnięcia wydanego dokumentu. W innych przypadkach wydaje 

się nowe zapewnienia i uzgodnienia. 



 

TABELA 4A: Usługi przyłączenia do sieci – budowa przyłącza na podstawie pisemnego 

zlecenia inwestora 

 

 

L.p. 
Pozycja Cennika Jednostka Cena netto Vat 

Cena 

brutto 

9. 
Techniczne przyłączenie do sieci wodociągowej i /lub kanalizacyjnej wraz z budową przyłącza 

wodociągowego i/lub kanalizacyjnego i robotami towarzyszącymi 

9.1 

 

- 

 usługa 
Kalkulacja 

indywidualna 
23% - 

Ø 32 i więcej Ø 

W zakres usługi wchodzą : 

- ułożenie przyłącza w wykopie wykonanym przez Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. 

Z o.o. i wykonanie złączenia 

- przegląd /odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego 

- zabudowa zestawu wodomierzowego i montaż wodomierza, oplombowanie wodomierza 

-wydanie zaświadczenia końcowego o złączeniu instalacji wodociągowej i /lub kanalizacyjnej 

budynku z siecią komunalną 

Uwaga: 

- realizacja usługi odbywa się w oparciu o umowę o przyłączenie do sieci wodociągowej i /lub 

kanalizacyjnej podpisaną z Klientem 

- powyższe ceny zawierają koszty materiałów , z wyłączeniem budowy studni wodomierzowej  

jeśli występuje 

- wykonanie standardowego wykopu do przyłącza wodociągowego o głębokości 1.6 m i 

szerokości do 0.6 m 

Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn  leżących po stronie Klienta skutkuje 

naliczeniem opłaty zgodnie z pkt.22 Tabela 5. 

9.2 

 

Montaż zasuwy na terenie 

nieruchomości Ø 32 i większej 
Szt. 

Kalkulacja 

indywidualna 
23% _ 

9.3 

Wybudowanie studni wodomierzowej 

z PE pod wodomierz Ø15-40, h=1,25 

m ze szczelnymi przejściami 

Szt. 
Kalkulacja 

indywidualna 
23% _ 

9.4 

Wykonanie przecisku pod przyłącze o 

średnicy do 63 mm – maksymalna 

długość do 8 m 

mb 180,00 zł 23% 221,40 zł 

Uwaga: Do powyższych kosztów zostaną doliczone : 

- zajęcia pasa drogowego 

- badania zagęszczania gruntu 

- odtworzenie nawierzchni drogi 

- koszt zabezpieczenia miejsca realizacji pracy 

-koszt inwentaryzacji powykonawczej 

 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 4B: Usługa przyłączenia do sieci –budowa przyłącza zlecona firmie zewnętrznej 

 

 

L.p. 
Pozycja Cennika Jednostka Cena netto Vat Cena brutto 

10. 

Złączenie z siecią wodociągową i /lub kanalizacyjną przyłącza wybudowanego przez 

Klienta 

W zakres usług wchodzą: 

- Spięcie z siecią wodociągową i /lub kanalizacyjną przyłącza wykonanego przez Klienta – 

usługa może być wykonana wyłącznie pod nadzorem Zakładu Usług wodnych i Komunalnych 

Sp. Z .o.o. 

- Przegląd/odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z 

montażem wodomierza na przyłączu wodociągowym 

Uwaga: 

- usługa wykonana na przyłączu przygotowanym do odbioru w stanie gotowym i odkrytym 

- usługa wykonana w przygotowanym odwodnionym wykopie 

Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje 

opłaty zgodnie z pkt.22 Tabela 5 

10.1 

Złączenie z siecią wodociągową 

i/lub kanalizacyjną wykonane przy 

użyciu materiałów Klienta 

usługa nieodpłatnie - nieodpłatnie 

10.2 

Złączenie z siecią wodociągową 

i/lub kanalizacyjną wykonane przy 

użyciu materiałów Zakładu Usług 

Wodnych i Komunalnych Sp. Z 

o.o. ( usługa z dojazdem ) 

usługa 

Nieodpłatnie 

za wyjątkiem 

zużytych 

materiałów i 

pracy 

sprzętu 

_ 

Nieodpłatnie 

za wyjątkiem 

zużytych 

materiałów i 

pracy 

sprzętu 

 

10.3 

Złączenie z siecią wodociągową 

i/lub kanalizacyjną wykonane przy 

użyciu materiałów Zakładu Usług 

Wodnych i Komunalnych wykop 

wykonany przez Spółkę 

usługa 

Nieodpłatnie 

za wyjątkiem 

zużytych 

materiałów i 

pracy 

sprzętu 

_ 

Nieodpłatnie 

za wyjątkiem 

zużytych 

materiałów i 

pracy 

sprzętu 

10.4 

Zaświadczenie końcowe 

potwierdzające realizację 

przyłącza pod nadzorem służb 

technicznych Zakładu Usług 

Wodnych i Komunalnych Sp. Z 

o.o.( usługa z dojazdem) 

usługa 130.00 zł 8% 140,40 zł 

 

 

 

 

 

 



 

TABELA 5: Usługi związane z eksploatacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 

l.p. 
Pozycja Cennika Jednostka Cena netto Vat Cena brutto 

11. 
Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci 

(na czas usuwania awarii, na czas wpięcia do istniejącej sieci wodociągowej) 

11.1 Maksymalnie 2 zasuwy usługa 200,00 zł 8% 216,00 zł 

11.2 
Każda kolejna zasuwa na tym 

samym rurociągu 
usługa 20,00 zł 8% 21,60 zł 

12. 

Pomiar ciśnienia statystycznego 

wody w sieci wodociągowej – 

wydanie raportu z wynikiem 

pomiaru 

usługa 150,00 zł 23% 184,50 zł 

13. 
Zlokalizowanie miejsca wycieku 

wody 
Godz. 90,00 zł 23% 110,70 zł 

14.  Wypompowanie wody z wykopu Godz. 220,00 zł 23% 270,60 zł 

15.  

Wypompowanie wody ze 

studzienki wodomierzowej (usługa 

z dojazdem) 

Godz. 220,00 zł 23% 270,06 zł 

16. 

Wywóz nieczystości płynnych 

samochodem specjalistycznym 

MAN o pojemności 9m3 – 

gospodarstwa domowe 

Szt. 219,90 zł 8% 237,49 zł 

17. 

Wywóz nieczystości płynnych 

samochodem specjalistycznym 

MAN o pojemności 9m3 – 

pozostali odbiorcy 

Szt. 237,87 zł 8% 256,90 zł 

18. 
Udrożnienie sieci kanalizacyjnej- 

gospodarstwa domowe 
Godz. 250,00 zł 23% 307,50 zł 

19. 
Udrożnienie sieci kanalizacyjnej-

pozostali odbiorcy 
Godz. 300,00 zł 23% 369,00 zł 

20.  Czyszczenie kanalizacji Godz. 220,00 zł 23% 270,60 zł 

21. 

Usługa serwisowa na infrastrukturze wod-kan niestanowiącej własność Spółki 

( naprawa uszkodzonego wodociągu, naprawa zasuwy, naprawa hydrantu, wstawienie 

trójnika, itp.) 

21.1 Robocizna pracowników Godz. 200,00 zł 23% 246,00 zł 



21.2  

Praca sprzętu: 

1. Do powyższych kosztów 

doliczone zostaną zajecie 

pasa drogowego. Badania 

zagęszczenia gruntu, 

odtworzenie nawierzchni 

drogi, koszt 

zabezpieczenia miejsca 

Godz. 130,00 zł 23% 159,90 zł 

22. 

Opłata odstąpienia lub brak 

możliwości realizacji usługi 

zleconej przez Klienta z 

przyczyn zależnych od Klienta 

usługa 120,00 zł 23% 147,60 zł 

UWAGA: Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje 

naliczeniem opłaty zgodnie z pkt. 22 Tabela 5. 

 

 

TABELA 6: Usługi związane z obsługą  infrastruktury Klienta 

 

 

L.p. Pozycja Cennika Jednostka Cena netto Vat 
Cena 

brutto 

23. 

Określenie warunków 

technicznych montażu 

wodomierza odliczającego, 

montowanego w celu naliczenia 

ilości wody bezpowrotnie zużytej 

np. na cele ogrodowe – wydanie 

raportu z oceny – montaż 

wodomierza w gestii Klienta 

usługa 100, 00 zł 8% 108,00 zł 

24. 
Plombowanie wodomierza 

odliczającego wraz z kontrolą 
usługa 70,00 zł 8% 75,60 zł 

25 

Określanie warunków technicznych 

przeniesienia wodomierza głównego 

na życzenie Klienta wraz z kontrolą. 

Usługa 150,00 zł 8% 162,00 zł 

26. 

Określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na 

maksymalnie 4 wodomierze główne –przygotowanie dokumentów kontrola i wydanie 

warunków rozdziału 

Uwaga: Wykonanie rozdziału, na podstawie wydanych warunków Klienta zleca firmie 

inwestorskiej 

26.1 
Małych lokali handlowo-usługowych, 

budynków jednorodzinnych 
usługa 100,00 zł 8% 108,00 zł 

26.2 
Obiektów przemysłowych , budów, 

budynków wielorodzinnych 
usługa 130,00 zł 8% 140,40 zł 

27. 
Zamkniecie i otwarcie zasuwy na  

przyłączu w celu wykonania prac 
usługa 70,00 zł 8% 75,60 zł 



montażowych na podstawie 

wydanych warunków 

28. 
Ponowny odczyt wodomierza na 

żądanie Klienta 
usługa 60,00 zł 8% 64,80 zł. 

29. 
Ekspertyza wodomierza w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza 

Uwaga: Cena zawiera koszty robocizny i ekspertyzy wodomierza 

29.1 
Wodomierz Ø 15-20-25-32 mm 

 
Szt. 406,50 zł 23% 500, 00 zł 

30. 

Wymiana zaworów przy wodomierzu 

Ø 15-20-25-32 mm 

Cena zawiera: koszt robocizny i 2 

sztuki zaworów ( i zawór 

antyskażeniowy) 

 

Szt. 100,00 zł 23% 123,00zł 

31. 

Sporządzenie protokołu odbioru 

przyłącza wodociągowego lub 

kanalizacyjnego przez firmy 

zewnętrze 

usługa 100,00 zł 23% 123,00 zł 

 

 

TABELA 7: Stawki roboczogodzin pracowników i sprzętu 

 

 

L.p. 
Pozycja Cennika Jednostka Cena netto Vat 

Cena 

brutto 

32. 
Stawka roboczogodzin pracowników 

 
rh 40,00 zł 23% 49,20 zł 

33. Koszt dojazdu samochodu Szt. 20,00 zł 23% 24,60 zł 

34. Wynajem samochodu dostawczego Godz. 100,00 zł 23% 123,00 zł 

35.  Wynajem koparko-ładowarki Godz. 120,00 zł 23% 147,60 zł 

36. Wynajem minikoparki Godz. 85,00 zł 23% 104,55 zł 

37. Postój pojazdów Godz. 70,00 zł 23% 86,10 zł 

38. 

Do dyspozycji od 35 do 36 zostaną 

doliczone koszty dojazdu sprzętu do 

miejsca wykonania usługi 

Według pozycji cennika 

39. AKCJA ZIMA 

39.1 Mechaniczne odśnieżanie Godz. 150,00 zł 23% 184,50 zł 

39.2 
Piaskarko-solarka ( doliczone 

zostaną koszty piasku i soli) 
Godz. 120,00 zł 23% 147,00 zł. 

39.3 

Mechaniczne odśnieżanie + 

piaskarko-solarka ( doliczone 

zostaną koszty piasku i soli) 

Godz. 200,00 zł 23% 246,00 zł 

 

 


