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Cennik usług  "Wodociągów Kościańskich" Sp. z o.o.  na rok 2015 

 

L.p. 

 

 

 

Nazwa 

 

Cena 

netto 

 

Podatek 

VAT 

 

 

Cena 

brutto 

1 

Za dokonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacji 

sanitarnej lub kanalizacji deszczowej (za jeden odbiór): 

(za dokonanie prób technicznych  przyłącza) 

  za każde przyłącze 

  za każdy podlicznik                                                         
 

„ – „ „ – „ „ – „ 

40,65 9,35 50,00 

2 

Za dokonanie odbioru technicznego sieci nie należącej do 

przedsiębiorstwa 

 za każdą sieć do 100 m 

  za każde kolejne rozpoczęte 100 m 
 

150,00 34,50 184,50 

35,00 8,05 43,05 

3 

Montaż i demontaż wodomierza w przypadku 

udokumentowanego uszkodzenia powstałego z winy 

odbiorcy ( koszt wodomierza wg aktualnych cen)          1) 
120,00 27,60 147,60 

4 

Montaż i demontaż wodomierza przekazywanego przez 

odbiorcę do ekspertyzy, o ile ta nie wykaże niesprawności 

wodomierza 
120,00 27,60 147,60 

5 
Ekspertyza wodomierza - badanie sprawności wodomierza 

poświadczone świadectwem Urzędu Miar 

wg aktualnej wyceny 

Obwodowego Urzędu Miar 

6 Plombowanie wodomierza 36,59 8,41 45,00 

7 
Wydanie opinii o możliwości podłączenia do sieci 

wodociągowej / kanalizacyjnej 
30,00 6,90 *36,90 

8 
Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego (za jeden 

odbiór) 
„ – „ „ – „ „ – „ 

9 

Jednorazowy  wyjazd Pogotowia Technicznego nie 

związany z awarią lub eksploatacją sieci - wezwanie 

nieuzasadnione 

150,00 34,50 184,50 

10 
Zamknięcie lub  ponowne otwarcie wody dla celów 

inwestycyjnych 
wg indywidualnej kalkulacji 

11 
Likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 

na wniosek odbiorcy 
wg indywidualnej kalkulacji 

12 Uruchomienie i zamknięcie hydrantu do poboru wody 135,00 31,05 165,05 

13 

Wypożyczenie zestawu  wodomierzowego do poboru wody 

z hydrantu  na okres do 14 dni 

 wynajem zestawu z wodomierzem po upływie 14 

dni opłata za dobę 

  za zużytą wodę 

125,00 28,75 153,75 

2,00 0,46 2,46 

wg obowiązującej taryfy 

14 
Uzgodnienie dokumentacji branżowej: gazowej, 

elektrycznej, telekomunikacyjnej i drogowej 
53,00 12,19 *65,19 

15 
Wydanie warunków technicznych włączenia do sieci 

wod./kan. wraz z późniejszym uzgodnieniem dokumentacji  
„ – „ „ – „ „ – „ 

16 
Usługi instalacyjne: wymiany zaworów, głowic, kształtek 

itp. 
wg indywidualnej kalkulacji 



*płatność na konto "Wodociągi Kościańskie" Sp. z o.o. , po otrzymaniu której usługodawca odsyła 

dokumenty 
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1) Jest to opłata za montaż i demontaż wodomierza w związku z nie zabezpieczeniem go przez 

użytkownika przed działaniem warunków atmosferycznych lub uszkodzeń mechanicznych - zgodnie z 

przepisami § 116 i § 117 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz. U. 02.75.690 ze 

zm.). 

17 Wykonanie przyłącza wodociągowo - kanalizacyjnego wg indywidualnej kalkulacji 

18 
Roboczogodzina pracownika  świadczącego usługi na 

zewnątrz 
53,00 12,19 65,19 

19 
Za pracę samochodu FORD - za 1 km (koszt kierowcy wg 

przepracowanych roboczogodzin) 
3,90 0,90 4,80 

20 

Za pracę samochodu ciężarowego VW LT 28 (DOKA) - za 

1 km  (koszt kierowcy wg przepracowanych 

roboczogodzin) 

3,59 0,83 4,42 

21 

 Za pracę samochodu STAR do czyszczenia wpustów 

 za 1 km przebiegu 

 za 1 godz. pracy 
 

3,43 0,79 4,22 

130,00 29,90 159,90 

22 

 Za pracę samochodu MAN - WUKO do czyszczenia 

kanalizacji    

  za 1 km przebiegu 

 za 1 godz. pracy 
 

5,65 1,30 6,95 

255,00 58,65 313,65 

23 Za pracę ciągnika ZETOR (za 1 godz.) 64,46 14,83 79,29 

24 Za pracę agregatu prądotwórczego 63 kW (za 1 godz.) 85,18 19,59 104,77 

25 
Za wynajem agregatu sprężarkowego z młotem 

pneumatycznym (za 1 godz.) 
90,00 20,70 110,70 

26 Za pracę koparki CAT - za 1 godz. 88,00 20,24 108,24 

27 Za pracę igłofiltrów - za 1 godz. pracy 79,00 18,70 97,17 

28 Za pracę kamery vCAM- za 1 godz. pracy 110,00 25,30 135,30 

29 Za wynajem pompy szlamowej - za 1 godz. pracy 35,00 8,05 43,05 

30 Za pracę agregatu prądotwórczego FOGO 4kW (za 1 godz.) 36,00 8,28 44,28 

31 Za wynajem piły do cięcia asfaltu - za 1 godz. pracy 37,80 8,69 46,49 

32 Za wynajem zamrażarki do rur (za 1 dzień pracy) 80,00 18,40 98,40 


