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CENNIK USŁUG  WiK Sp. z o. o. w Dzierżoniowie 
Obowiązuje od 01.01.2019 do 31.12.2022  

 

z wyłączeniem Taryf poz. 1,2 i 3 części I, które obowiązują odpowiednio od 
21.09.2019 do 20.09.2022   

I . TARYFY   

1. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dla   Gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy 
Bielawa, gminy Pieszyce, gminy wiejskiej Dzierżoniów, miasta i gminy Niemcza zaopatrzenia 
w wodę: 

Lp. 
Taryfowa grupa 
odbiorców usług 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych 

   Obowiązuje 21-09-2019 do      
20-09 -2020 

Obowiązuje 21-09-2020 do 
20-09 -2021 

Obowiązuje 21-09-2021 do        
20-09 -2022 

1. 

Gospodarstwa domowe I  
- odbiorcy rozliczani 
według wodomierza 
głównego.  

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    5,84 
- brutto   6,31 
Stawka opłaty 
abonamentowej, wodomierz 
główny (w zł/m-c/budynek):  
- netto  12,59 
- brutto 13,60 

     Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    5,97 
- brutto   6,45 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny (w 
zł/m-c/budynek):  
- netto  12,59 
- brutto 13,60                            

     Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    6,18 
- brutto   6,67 
Stawka opłaty 
abonamentowej, wodomierz 
główny (w zł/m-c/budynek):  
- netto  12,59 
- brutto 13,60                               

2. 

Gospodarstwa domowe 
II  
- odbiorcy rozliczani 
według wodomierza 
głównego oraz rozliczani 
według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie 
zużytej.  

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    5,84 
- brutto   6,31 
-Stawka opłaty 
abonamentowej , odczyt 
wod.gł. dodatkowego 
 ( w zł/m-c) 
-  netto 14,04 
- brutto 15,16         

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    5,97 
- brutto   6,45 
-Stawka opłaty 
abonamentowej , odczyt 
wod.gł. dodatkowego  
( w zł/m-c) 
-  netto 14,04 
- brutto 15,16         

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    6,18 
- brutto   6,67 
-Stawka opłaty 
abonamentowej , odczyt 
wod.gł. dodatkowego 
 ( w zł/m-c) 
-  netto 14,04 
- brutto 15,16         

3. 

Gospodarstwa domowe 
III  
– odbiorcy rozliczani na 
podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody.  
 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    5,84 
- brutto   6,31 
Stawka opłaty 
abonamentowej, wodomierz 
główny (w zł/m-c/budynek):  
- netto   11,14 
- brutto  12,03 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    5,97 
- brutto   6,45 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny (w 
zł/m-c/budynek):  
- netto   11,14 
- brutto  12,03 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    6,18 
- brutto   6,67 
Stawka opłaty 
abonamentowej, wodomierz 
główny (w zł/m-c/budynek):  
- netto   11,14 
- brutto  12,03 

4. 

Gospodarstwa domowe 
IV  
– odbiorcy usług rozliczani 
na podstawie wodomierza 
przy punkcie czerpalnym 
wody w budynku 
wielolokalowym.  
 
 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    5,84 
- brutto   6,31 
 
-Stawka opłaty 
abonamentowej- odczyt 
wodomierza w lokalu (w zł/m-
c): 
- netto 14,04 
-brutto 15,16 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    5,97 
- brutto   6,45 
-Stawka opłaty 
abonamentowej- odczyt 
wodomierza w lokalu 
 (w zł/m-c): 
- netto 14,04 
-brutto 15,16 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto    6,18 
- brutto   6,67 
 
-Stawka opłaty 
abonamentowej- odczyt 
wodomierza w lokalu (w zł/m-
c): 
- netto 14,04 
-brutto 15,16 
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5. 

Pozostali odbiorcy I  
- odbiorcy rozliczani 
według wodomierza 
głównego.  
 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto  5,99 
- brutto 6,47 
Stawka opłaty 
abonamentowej, wodomierz 
główny  (w zł/m-c/budynek):  
- netto  12,59 
- brutto 13,60 
 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto  6,14 
- brutto 6,63 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny  (w 
zł/m-c/budynek):  
- netto  12,59 
- brutto 13,60 
 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto  6,32 
- brutto 6,83 
Stawka opłaty 
abonamentowej, wodomierz 
główny  (w zł/m-c/budynek):  
- netto  12,59 
- brutto 13,60 

6. 

Pozostali odbiorcy II  
- odbiorcy rozliczani 
według wodomierza 
głównego oraz rozliczani 
według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego 
ilość wody bezpowrotnie 
zużytej.  

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto  5,99 
- brutto 6,47 
 
Stawka opłaty 
abonamentowej, odczyt 
wodomierza dodatkowego ( w 
zł/m-c) 
-netto  14,04 
-brutto 15,16 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto  6,14 
- brutto 6,63 
Stawka opłaty 
abonamentowej, odczyt 
wodomierza 
dodatkowego 
 ( w zł/m-c) 
-netto  14,04 
-brutto 15,16 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto  6,32 
- brutto 6,83 
Stawka opłaty 
abonamentowej, odczyt 
wodomierza dodatkowego ( 
w zł/m-c) 
-netto  14,04 
-brutto 15,16 

7. 

Pozostali odbiorcy III  
– odbiorcy usług rozliczani 
na podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych 
norm zużycia wody.  

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto  5,99 

- brutto 6,47 
Stawka opłaty 
abonamentowej (w zł/m-c):  
- netto  11,14 
- brutto 12,03 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto  6,14 

- brutto 6,63 
Stawka opłaty 
abonamentowej (w zł/m-
c):  
- netto  11,14 
- brutto 12,03 

Cena wody (w zł/mᶟ):  
- netto  6,32 

- brutto 6,83 
Stawka opłaty 
abonamentowej (w zł/m-c):  
- netto  11,14 
- brutto 12,03 

 

2. Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych dla Gminy miejskiej Dzierżoniów, gminy 
Bielawa, gminy Pieszyce odprowadzania ścieków: 

L.p. 
Taryfowa grupa odbiorców 
usług 

Wysokość cen i stawek opłat abonamentowych 

  
 Obowiązuje 21-09-2019 do      20-

09 -2020 
Obowiązuje 21-09-

2020 do 20-09 -2021 
Obowiązuje 21-09-2021 do        

20-09 -2022 

1. 

Gospodarstwa domowe I  
– odbiorcy rozliczani według 
wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego.  

Cena usługi odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  4,91 
- brutto 5,30 
Stawka opłaty abonamentowej, 
wodomierz główny (w zł/m-
c/budynek):  
- netto   7,51 
- brutto 8,11 

Cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  5,02 
- brutto 5,42 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny 

 (w zł/m-c/budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
(w zł/mᶟ):  
- netto  5,17 
- brutto 5,58 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny (w 
zł/m-c/budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 
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2. 

Gospodarstwa domowe II  
- odbiorcy rozliczani według 
wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz 
rozliczani według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej.  

Cena usługi odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  4,91 
- brutto 5,30 
Stawka opłaty abonamentowej, 
wodomierz główny (w zł/m-
c/budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 

Cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  5,02 
- brutto 5,42 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny 
 (w zł/m-c/budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
(w zł/mᶟ):  
- netto  5,17 
- brutto 5,58 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny (w 
zł/m-c/budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 

3. 

Gospodarstwa domowe III  
– odbiorcy rozliczani na 
podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody¹*  

Cena usługi odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  4,91 
- brutto 5,30 
Stawka opłaty abonamentowej, 
wodomierz główny (w zł/m-
c/budynek):  
- netto  6,06 
- brutto 6,54 

Cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  5,02 
- brutto 5,42 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny  
(w zł/m-c/budynek):  
- netto  6,06 
- brutto 6,54 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
(w zł/mᶟ):  
- netto  5,17 
- brutto 5,58 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny (w 
zł/m-c/budynek):  
- netto  6,06 
- brutto 6,54 

4. 

Gospodarstwa domowe IV  
– odbiorcy usług rozliczani na 
podstawie wodomierza przy 
punkcie czerpalnym wody 
w budynku wielolokalowym.  

Cena usługi odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  4,91 
- brutto 5,30 
Stawka opłaty abonamentowej, 
odczyt wodomierza  gł. lub urz. 
pom.w lokalu (w zł/m-c) 
-netto   8,96 
-brutto 9,68 
 

Cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  5,02 
- brutto 5,42 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
odczyt wodomierza  
gł. lub urz. pom.w 
lokalu (w zł/m-c) 
-netto  8,96 
-brutto 9,68 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
(w zł/mᶟ):  
- netto  5,17 
- brutto 5,58 
Stawka opłaty 
abonamentowej, odczyt 
wodomierza  gł. lub urz. 
pom.w lokalu (w zł/m-c) 
-netto  8,96 
-brutto 9,68 

5. 

Pozostali odbiorcy I  
- odbiorcy rozliczani według 
wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego.  

Cena usługi odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  4,99 
- brutto 5,39 
Stawka opłaty abonamentowej, 
wodomierz główny (w zł/m-c/ 
budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 

Cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  5,12 
- brutto 5,53 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny  
(w zł/m-c/ budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
(w zł/mᶟ):  
- netto  5,38 
- brutto 5,81 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny (w 
zł/m-c/ budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 

6. 

Pozostali odbiorcy II  
- odbiorcy rozliczani według 
wodomierza głównego lub 
urządzenia pomiarowego oraz 
rozliczani według wodomierza 
dodatkowego, mierzącego ilość 
wody bezpowrotnie zużytej.  

Cena usługi odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  4,99 
- brutto 5,39 
Stawka opłaty abonamentowej, 
wodomierz główny (w zł/m-
c/budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 

 

Cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto   5,12 
- brutto 5,53 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny  
(w zł/m-c/budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 
(w zł/mᶟ):  
- netto  5,38 
- brutto 5,81 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny (w 
zł/m-c/budynek):  
- netto  7,51 
- brutto 8,11 
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7. 

Pozostali odbiorcy III  
– odbiorcy usług rozliczani na 
podstawie przepisów 
dotyczących przeciętnych norm 
zużycia wody.  

Cena usługi odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  4,99 
- brutto 5,39 
Stawka opłaty abonamentowej, 
wodomierz główny (w zł/m-
c/odbiorca):  
- netto  6,06 
- brutto 6,54 

 

Cena usługi 
odprowadzania 
ścieków (w zł/mᶟ):  
- netto  5,12 
- brutto 5,53 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny 
(w zł/m-c/odbiorca):  
- netto  6,06 
- brutto 6,54 

Cena usługi 
odprowadzania ścieków 

 (w zł/mᶟ):  
- netto  5,38 
- brutto 5,81 
Stawka opłaty 
abonamentowej, 
wodomierz główny (w 
zł/m-c/odbiorca):  
- netto  6,06 
- brutto 6,54 

¹*) nazwę dla grupy Gospodarstwa domowe III zastosowano adekwatnie do nazwy grupy stosowanej dla zbiorowego 
zaopatrzenia w wodę, ze względu na sposób rozliczeń zużycia wody. 
Do stawek opłaty wymienionych w w/w  tabelach dolicza się obowiązujący w dniu sprzedaży podatek VAT, zgodnie 
z odrębnymi przepisami (stawka podatku VAT do dnia złożenia wniosku wynosi 8  %).  

3. Stawki opłat za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do urządzeń 
kanalizacyjnych 
 

Lp wskaźnik zanieczyszczenia 
Wartość 

max Jednostka 

Jednostkowa 
stawka opłaty 

netto  

 1 BZT5 300 mgO2/l 4,28  zł/kg 

 2 Zawiesina ogólna 350 mg/l 0.52 zł/kg 

 3 Jony chlorków  1000/500 mg/l 0.050 zl/kg 

 4 Jony  siarczanów 500 mg/l 0.050 zl/kg 

 5 Fosfor ogólny 13,3 mg/l 26,31 zł/kg 

 6 ChZT 850 mgO2/l 1.71 zł/kg 

 7 fenole lotne 15 mg/l 45,55 zł/kg 

 8 Cr,Ni,Zn wg umowy mg/l 124,56 zł/kg 

 9 Pozostałe metale ciężkie wg umowy mg/l 124,56 zł/kg 

 10 Węglowodory ropopochodne 15 mg/l 460,65 

 11 Odczyn pH 6,5-9,5  a) przekroczenie 

            
pH>9,5 lub pH<6,5 

o  

            
<0,5 opłata 1,32 

zł/1m3 

            b) przekroczenie 

            
pH>9,5 lub pH<6,5 

o  

            ≥0,5 do ≤1,5 pH  

            opłata 3,30 zł/1m3 

            c) przekroczenie 

            
pH>9,5 lub pH<6,5 

o  

            >1,5 do ≤2,5 pH  

            opłata 6,58 zł/1m3 

            d) przekroczenie 

            
pH>9,5 lub pH<6,5 

o  

            więcej niż 2,5 pH 

         
opłata 
12,76zł/1m3 
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1. Przyłącze wodociągowe 
         
Lp. Pozycja cennika  jedn. Cena netto VAT Cena brutto 

1 
Wykonanie przyłącza wodociągowego ø32, ø40 o 
długości do 15 m szt.   1 600,00 zł  23% 1968,00 

2 
Wykonanie przyłącza wodociągowego ø50, ø63 o 
długości do 15 m szt.   1 700,00 zł  23% 2091,00 

3 
Badanie wody nowo wykonanego przyłącza 
wodociągowego szt. 220,00 zł 23% 270,60 

         

 UWAGA: Wykonanie wpięcia-usługa wykonywana wyłącznie przez           WiK Sp. z o.o.  
       

  

W zakres usługi wchodzą: wykonanie wykopu, ułożenie przyłącza, wykonanie wpięcia, odbiór 
techniczny przyłącza wodociągowego, montaż wodomierza 

  
         

 

W zakres usługi nie wchodzą: opłaty za zajęcie pasa drogowego, pomiar geodezyjny, rozebranie i 
odtworzenie nawierzchni 

 

 
       

 

4 

Opłata przyłączeniowa do urządzeń wodociągowych 
związana z przeglądem technicznym sieci wodociągowej 
oraz uzbrojenia za każde rozpoczęte 200 mb szt. 399,83 23% 491,79 

5 

opłata przyłączeniowa do urządzeń wodociągowych 
związana ze sprawdzeniem szczelności sieci 
wodociągowej - za jedno sprawdzenie szt. 278,37 23% 342,40 

6 
Pomiar geodezyjny  
  szt. 446,00 23% 548,58 

7 

Wykonanie przyłącza wodociągowego za każdy następny 
metr bieżący 

1mb 91,00 23% 111,93 

8 Wykonanie studni wodomierzowej 1 szt. 1600,00 23% 1968,00 

9 
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni 

1mb 300,00 23% 369,00 
         

UWAGA:  

1.Powyższe ceny zawierają koszty materiałów, z wyłączeniem studni wodomierzowej jeśli występuje w projekcie. 

2. Wykop do przyłącza wodociągowego o głębokości do 1,6 m i szerokości do 0.90 m w gruncie do kat.III 
Zasypanie wykopu po odbiorze. Ceny dotyczą usługi realizowanej przez  WiK Sp. z o.o. na gruncie 
przygotowanym przez inwestora-po rozbiórce nawierzchni. 
3. Wykonanie przyłącza wodociągowego do sieci o średnicy powyżej 300 mm podlega oddzielnej kalkulacji 
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2. Przyłącze kanalizacyjne 
         
Lp. Pozycja cennika  jedn. Cena netto VAT Cena brutto 

        

10 
Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej ø150 o 
długości do 15 m szt.   4 190,00 zł  23% 5153,70 

11 
Wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej ø200,  o 
długości do 15 m szt.   4 190,00 zł  23% 5153,70 

         

 UWAGA: Wykonanie wpięcia-usługa wykonywana wyłącznie przez           WiK Sp. z o.o.  
         

  

W zakres usługi wchodzą: wykonanie wykopu, ułożenie przyłącza wraz z jedną studzienką 
kanalizacyjną, wykonanie wpięcia do istniejącej studni kanalizacyjnej, odbiór techniczny przykanalika  

  

 
       

 

 

W zakres usługi nie wchodzą :opłaty za zajęcie pasa drogowego, pomiar geodezyjny, rozebranie i 
odtworzenie nawierzchni  

         

         

12 

Opłata przyłączeniowa do urządzeń kanalizacyjnych 
związana z przeglądem technicznym sieci sanitarnej lub 
deszczowej, oraz uzbrojenia za każde rozpoczęte 200 
mb szt. 399,83 23% 491,79 

13 

Opłata przyłączeniowa do urządzeń kanalizacyjnych 
związana ze sprawdzeniem szczelności  sieci kanalizacji 
sanitarnej lub deszczowej - za jedno sprawdzenie szt. 278,37 8% 300,64 

14 Pomiar geodezyjny  szt. 446,00 23% 548,58 

15 

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego za każdy następny 
metr 

1mb 235,00 23% 289,05 

16 
Wykonanie dodatkowej studni kanalizacyjnej 

szt. 1180,00 23% 1451,40 

17 
Rozebranie i odtworzenie nawierzchni 

1mb 300,00 23% 369,00 
         

UWAGA:  

1.Powyższe ceny zawierają koszty materiałów w tym jednej studni -jeśli występuje w projekcie. 

2. Wykop do przyłącza kanalizacyjnego o głębokości do 2.5 m i szerokości do 1.00 m w gruncie do kat.III 
Zasypanie wykopu po odbiorze. Ceny dotyczą usługi realizowanej przez  WiK Sp. z o.o. na gruncie 
przygotowanym przez inwestora. 
         

3.  Wykonanie łączne przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego 
Lp. Pozycja cennika  jedn. Cena netto VAT Cena brutto 

18 
Przyłącze wodociągowe ø32 i ø40 łącznie z  kanalizacją 
sanitarną ø150.             Długości do 15 m szt.   5 517,70 zł  23%     6 786,77 zł  
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19 

Przyłącze wodociągowe ø32 i ø40 łącznie z  kanalizacją 
sanitarną ø150 i kanalizacją deszczową ø200.            
Długości do 15 m szt.   8 796,39 zł  23%     10 819,56 zł  

20 
Badanie wody nowo wykonanego przyłącza 
wodociągowego szt.  220,00 zł  23%          270,60 zł  

4. Czynności dodatkowe wykonywane na wniosek Odbiorcy 
         

21 

 - Przegląd instalacji i montaż wodomierzy po rozdziale 
na dwie części                                       -  Każdy następny 
wodomierz w ramach powyższego podziału szt. 

    243,23 zł  

23% 

         299,17 zł  
      

      69,42 zł             85,39 zł  

22 
Przegląd wodomierza do pomiaru wody zużytej 
bezpowrotnie szt.     184,22 zł  23% 

       
 

   226,59 zł  
         
         

 
5. Usługi samochodem S.C. 
         
         

23 Udrażnianie kanalizacji do 0,5 godz. 
0,5 
godz. 373,26 zł  8%         403,12 zł  

24 Udrażnianie kanalizacji do 1 godz. 
 
1godz 492,10 zł  8%         531,47 zł  

25 Udrażnianie kanalizacji do 1,5 godz. 
1,5 

godz. 577,17 zł            623,34 zł  

26 Udrażnianie kanalizacji do 2 godz. 
2 

godz. 628,35 zł  8%         678,62 zł  

27 
Udrażnianie kanalizacji do 0,5 godz. W niedzielę i święta 
( dni wolne od pracy) 

0,5 
godz. 823,44 zł  8%          889,32 zł  

28 
Udrażnianie kanalizacji do 1 godz. W niedzielę i święta ( 
dni wolne od pracy) 

1 
godz. 884,39 zł  8%          955,14 zł  

29 
Udrażnianie kanalizacji do 1,5godz. W niedzielę i święta ( 
dni wolne od pracy) 

1,5 
godz. 934,84 zł  8%       1 009,63 zł  

30 
Udrażnianie kanalizacji do 2 godz. W niedzielę i święta ( 
dni wolne od pracy) 

2 
godz. 974,63 zł  8%       1 052,60 zł  

31 Czyszczenie wpustu ulicznego usługa   42,55 zł  8%            45,95 zł  

32 Dojazd i powrót  powyżej 10 km 1 km  6,29 zł  8%              6,79 zł  

33 Ryczałt za dojazd pojazdu specjalistycznego usługa 122,09 zł  8%          131,86 zł  
         

6. Usługi inne 
         

34 Wynajem stacji hydraulicznej 
1 

godz. 280,38 zł  23%         344,87 zł  

35 Pomiar ciśnienia wody 1 szt. 116,60 zł  23%         143,42 zł  

36 Zlokalizowanie miejsca wycieku wody 
1 

godz. 173,81 zł  23%         213,79 zł  
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37 
Zamknięcie/otwarcie dopływu wody poprzez odcięcie na 
zasuwie lub nawiertce 1 szt. 156,56 zł  23%          192,57 zł  

38 Udrażnianie kanalizacji spiralą elektryczną 
1 

godz.   273,45 zł  23%         336,34 zł  

39 
Sprawdzanie podłączeń do sieci kanalizacyjnej 
(mgławienie) 

1 
godz. 337,77 zł  23%          415,46 zł  

40 
Sprawdzenie montażu i ponowne plombowanie 
wodomierza po uszkodzeniu plomb przez Odbiorcę 1 szt. 118,58 zł  23%          145,85 zł  

41 

Sprawdzenie montażu i ponowne  plombowanie  po 
wymianie wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie 
zużytą 1 szt. 118,58 zł  23%          145,85 zł  

42 

Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego na 
wniosek odbiorcy wody poprzez demontaż i ponowny 
montaż wodomierza 1 szt.     179,00 zł  23%          220,17 zł  

         

         
 
7. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy 

         

43 Wodomierz (do odczytu radiowego)DN15-20 1 szt.     319,31 zł  23%          392,75 zł  

44 Wodomierz z nakładką  (do odczytu radiowego)DN15-20 1 szt.     528,92 zł  23%          650,57 zł  

45 Wodomierz (do odczytu radiowego)DN25 1 szt.     633,98 zł  23%          779,80 zł  

46 Wodomierz z nakładką  (do odczytu radiowego)DN25 1 szt.     843,11 zł  23%       1 037,03 zł  

47 Wodomierz (do odczytu radiowego)DN32 1 szt.     690,98 zł  23%          849,91 zł  

48 Wodomierz z nakładką  (do odczytu radiowego)DN32 1 szt.     900,09 zł  23%       1 107,11 zł  

49 Wodomierz DN15, DN 20 1 szt.     221,19 zł  23%          272,06 zł  

50 Wodomierz DN15, DN 20, podlicznik  1 szt.     170,93 zł  23%          210,24 zł  

51 Wodomierz DN25, DN 30,  1 szt.     435,63 zł  23%          535,82 zł  
52 Wodomierz DN 32 1 szt.     674,84 zł  23%          830,05 zł  
53 Wodomierz DN 40 1 szt.     689,50 zł  23%          848,09 zł  

8. Montaż  wodomierza na zlecenie odbiorcy   
54 Wodomierz DN15-20 1 szt.     170,93 zł  23%          210,24 zł  

III.  Usługi laboratoryjne 

1. Oznaczenia fizykochemiczne 

 badana cecha   netto  brutto  

 

Pobieranie wody do badań  fizykochemichemicznych i 
bakteriologicznych. Pobieranie ścieków 

do  30 min 18,00 zł: 
powyżej 30 min  
36,00zł/h* ilość godz.  
wynikająca z protokołu 
pobierania 

do  30 min 
22,14 zł: 
powyżej 30 
min 44,28zł/h* 
ilość godz. 
wynikająca z 
protokołu 
pobierania 

 Mętność 1 szt.       12,00 zł  23%            14,76 zł  
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 Barwa 1 szt.       14,00 zł  23%            17,22 zł  
 Smak  1 szt.         6,00 zł  23%              7,38 zł  
 Zapach 1 szt.         6,00 zł  23%              7,38 zł  
 Odczyn (pH) 1 szt.        12,00 zł  23%            14,76 zł  
 Przewodność 1 szt.       11,00 zł  23%            13,53 zł  
 Azot amonowy 1 szt.       20,00 zł  23%            24,60 zł  
 Azot azotynowy 1 szt.       12,00 zł  23%            14,76 zł  

 
Azot azotanowy metoda PL-B-06 z 

04.05.2010 1 szt.       28,00 zł  23%            34,44 zł  

 
metoda PL-B17 z 
06.05.2013 1 szt.       45,00 zł  23%            55,35 zł  

 Azot ogólny 1 szt.        51,00 zł  23%            62,73 zł  
 OWO 1 szt.        85,00 zł  23%          104,55 zł  
 Żelazo ogólne 1 szt.       16,00 zł  23%            19,68 zł  
 Mangan 1 szt.       40,00 zł  23%            49,20 zł  
 Indeks nadmanganianowy 1 szt.       21,00 zł  23%            25,83 zł  
 Chlorki 1 szt.       19,00 zł  23%            23,37 zł  
 Twardość 1 szt.        19,00 zł  23%            23,37 zł  
 Wapń 1 szt.       19,00 zł  23%            23,37 zł  
 Glin 1 szt.       18,00 zł  23%            22,14 zł  
 Zasadowość/Kwasowość 1 szt.       18,00 zł  23%            22,14 zł  
 Siarczany 1 szt.       49,00 zł  23%            60,27 zł  
 Fosforany ogólne 1 szt.       38,00 zł  23%            46,74 zł  
 Orto-fosforany 1 szt.       16,00 zł  23%            19,68 zł  
 Tlen rozpuszczony 1 szt.       17,00 zł  23%            20,91 zł  
 BZT5 met bez rozcieńczeń 1 szt.       23,00 zł  23%            28,29 zł  
 BZT5 met rozcieńczeń 1 szt.        45,00 zł  23%            55,35 zł  
 CHZT metoda chromianowa 1 szt.       49,00 zł  23%            60,27 zł  
 Zawiesina ogólna 105C 1 szt.       25,00 zł  23%            30,75 zł  
 Objętość osadu ściekowego po 30 min opadania 1 szt.       14,00 zł  23%            17,22 zł  
 Chlor wolny 1 szt.       11,00 zł  23%            13,53 zł  
 Przygotowanie próbki do badan 1 szt.       20,00 zł  23%            24,60 zł  
 Przygotowanie osadu do badan 1 szt.       26,00 zł  23%            31,98 zł  
 Pomiar oświetlenia 1 pkt.         4,00 zł  23%            4,92 zł  
         
         

2. Oznaczenia mikrobiologiczne 
         

 
Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 ± 2 o C posiew 
wgłębny w 1 ml wody 1 szt.   19,00 zł  23%           23,37 zł  

 
Ogólna liczba mikroorganizmów w 36 ± 2 °C posiew 
wgłębny w 1 ml wody 1 szt.   19,00 zł  23%            23,37 zł 

 Obecność i liczba bakterii grupy coli i  1 szt.   47,00 zł  23%            57,81 zł  
  Escherichia coli         
 Obecność i liczba enterokoków kałowych 1 szt.   36,00 zł  23%            44,28 zł  
 Clostridium 1 szt.   80,00 zł  23%            98,40 zł  
 Oznaczenie  ilościowe E.coli i bakterii coli typu kałowego 1 szt.    80,00 zł  23%            98,40 zł  
 (termotolerancyjne)         
 Bakterie z rodzaju Salmonella 1 szt. 147,00 zł  23%          180,81 zł  

 Jaja pasożytów w osadach ściekowych 1 szt. 172,00 zł  23%          211,56 zł  
 koszt dojazdu do klienta zł/km     1,40 zł  23%              1,72 zł  

 przygotowanie poj. do poboru próbek     16,00 zł  23%            19,68 zł  
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 opracowanie sprawozdania z badań 1 szt.  21,00 zł  23%            25,83 zł  

 pilne zlecenie 1 szt. 100,00 zł  23%          123,00 zł  

 

Koszt roboczogodziny pracownika w terenie 

1 
godz. 

  36,00 zł  23%            44,28 zł  
 

         

IV. Usługi transportowe – wynajem    

         

1 Koparko -ładowarka  
1 
godz.     129,61 zł        

2 Mikro koparka Komatsu 
1 
godz.     129,23 zł        

3 Samochód Hydros- żuraw 
1 
godz.     152,96 zł        

4 Ciągnik MAN 
1 
godz.     150,18 zł        

5 Ciągnik MAN w porze nocnej 
1 
godz.     258,01 zł        

6 Ciągnik MAN w dni wolne, niedziele i święta  
1 
godz.     730,29 zł        

    
2 
godz.     781,95 zł        

    
3 
godz.     833,61 zł        

    
4 
godz.     885,27 zł        

    
5 
godz.     936,93 zł        

         
         

      Zatwierdził  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził : Roman Kowalczyk 


