
Część B:

wykonywanych na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej

nie będącej własnością Spółki

Przedsi ębiorstwo 
Wodoci ągów
i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Gdyni

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

I. USŁUGI W ZAKRESIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UZGODNIEŃ Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Uzgodnienie i / lub opiniowanie dokumentacji tech nicznej

1) Opiniowanie projektowanych inwestycji liniowych innych branż

a. do 100 m 78,21 zł 23% 96,20 zł

b. do 200 m 156,42 zł 23% 192,40 zł

c. do 500 m 234,63 zł 23% 288,59 zł

d. do 1000 m 312,84 zł 23% 384,79 zł

e. powyżej 1000 m 469,26 zł 23% 577,19 zł

2) Przyłącza wodociągowe i / lub kanalizacyjne 156,42 zł 8% 168,93 zł

3) Przewody wodociągowe i / lub przewody kanalizacji sanitarnej

a. do 50 m 156,42 zł 8% 168,93 zł

b. do 200 m 234,63 zł 8% 253,40 zł

c. do 500 m 391,05 zł 8% 422,33 zł

d. powyżej 500 m 625,68 zł 8% 675,73 zł

4)  Plany zagospodarowania działek oraz lokalizacja obiektów budowlanych 78,21 zł 23% 96,20 zł

5) Obiekty wodociągowe i / lub kanalizacyjne

a. wydajność do 50 l/s 234,63 zł 8% 253,40 zł

b. wydajność powyżej 50 l/s 469,26 zł 8% 506,80 zł

Uwaga!  Za usługi, które nie zostały wymienione w powyższym zestawieniu (koncepcje, miejscowe plany zagospodarowania terenu, i inne) nie pobiera się opłaty.

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

1. Wykonanie czynno ści poł ączenia przył ącza z przewodami wodoci ągowymi w ulicy poprzez:

1) wykonanie wcinki  -  wstawienie trójnika do przewodu wodociągowego (materiały zlecającego)

a. o średnicy nominalnej do Ø 50 mm 378,72 zł 8% 409,02 zł

b. o średnicy nominalnej powyżej Ø 50 do Ø 100 mm 473,52 zł 8% 511,40 zł

c. o średnicy nominalnej powyżej Ø 100 do Ø 250 mm 1 611,23 zł 8% 1 740,13 zł

Cennik usług dodatkowych, zleconych przez Klienta

- nie objętych Taryfą za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  * -

c. o średnicy nominalnej powyżej Ø 100 do Ø 250 mm 1 611,23 zł 8% 1 740,13 zł

d. o średnicy nominalnej powyżej Ø 250 do Ø 400 mm  2 712,43 zł 8% 2 929,42 zł

e. powyżej średnicy nominalnej  Ø 400 

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

Zakres usługi:

1. powiadomienie klientów o zakłóceniach w systemie dystrybucji wody

2. zamknięcie i otwarcie zasuw na odcinku przewodu przeznaczonym do wykonania wcinki

3. zastępcza dostawa wody, w tym obejścia ograniczające przerwy w dostawie

4. odwodnienie i ponowne nawodnienie rurociągu

5. dezynfekcja elementów wbudowywanych w trakcie włączenia wcinki

6. wykonanie wcinki

7. przemywanie wszystkich odcinków sieci odciętych w trakcie wykonywania usługi

8. przywrócenie systemu wodociągowego do stanu eksploatacji

9. wykonanie próby bakteriologicznej

2) nawiercenie do czynnego przewodu wodociągowego o średnicy  od Ø 100 do Ø 250 mm; włączenie średnicą od Ø 25 do Ø 
90 mm  (materiały zlecającego) 498,43 zł 8% 538,30 zł

2. Wykonanie przył ącza wodoci ągowego o średnicy do Ø 63 mm (materiały własne Spółki)

a. pierwszy metr przyłącza 1 276,48 zł 8% 1 378,60 zł

b. każdy następny rozpoczęty metr przyłącza 627,04 zł 8% 677,20 zł

c. podejście wodomierzowe i przejście przez ścianę budynku lub studni wodociągowej z próbą bakteriologiczną  (1 metr) 
493,81 zł 8% 533,31 zł

Zakres usługi:

a.1. wykop ręczny skarpowy (grunt kat. III-IV)

a.2. założenie opaski, montaż zasuwy domowej i nawiercenie do wodociągu

a.3. wbudowanie 1 metra przyłącza

a.4. zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami

a.5. odbiór robót

b.1. wykop ręczny skarpowy (grunt kat. III-IV)

b.2. wbudowanie 1 metra przyłącza

b.3. zasypanie wykopu z zagęszczaniem warstwami

b.4. odbiór robót

c.1. wykop ręczny skarpowy (grunt kat. III-IV)

c.2. wykonanie podejścia wodomierzowego o średnicy do Ø 20 mm

c.3. przejście przez ścianę budynku lub studni wodociągowej

c.4. płukanie przyłącza, próba ciśnienia, dezynfekcja

c.5. próba bakteriologiczna

c.6. odbiór robót

wg wyceny indywidualnej + podatek VAT (8%)

Strona 1 z 5



3. Wykonanie czynno ści poł ączenia przył ącza z przewodami kanalizacji sanitarnej  w wykopie przygotowanym przez 
zlecającego ("na trójnik", "do studni" lub "na kaskad ę")

a. "na trójnik" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 812,67 zł 8% 877,68 zł

b. "do studni" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 858,77 zł 8% 927,47 zł

c. "na kaskadę" od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 997,05 zł 8% 1 076,81 zł

Uwaga!  Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów.

Zakres usługi:

1. zamknięcie przepływu ścieków

2. przepompowywanie ścieków

3. czyszczenie kanalizacji w miejscu włączenia, na sieci własnej

4. wykonanie włączenia

5. montaż kaskady wewnętrznej (dla pozycji V.12d)

6. wykonanie dna studni z profilowaniem kinety

7. otwarcie przepływu ścieków

4. Włączenie do eksploatacji przył ącza kanalizacji sanitarnej 87,85 zł 8% 94,88 zł

III. USŁUGI W ZAKRESIE KONTROLI I ODBIORÓW TECHNICZNYCH Cena  netto VAT Cena  brutto

Uwaga!  Cena dotyczy usług wykonywanych tego samego dnia i na tym samym terenie budowy.

A. Przyłącza wodociągowe i / lub przyłącza kanalizacji sanitarnej Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Kontrola techniczna przył ącza wodoci ągowego 

a. jedno przyłącze 152,22 zł 8% 164,40 zł

b. każde następne przyłącze 56,82 zł 8% 61,37 zł

2. Odbiór przył ącza wodoci ągowego 

a. jedno przyłącze 190,10 zł 8% 205,31 zł

b. każde następne przyłącze 75,76 zł 8% 81,82 zł

3. Kontrola techniczna przykanalika sanitarnego

a. jeden przykanalik  (odcinek) 152,22 zł 8% 164,40 zł

b. każdy następny przykanalik  (odcinek) 56,82 zł 8% 61,37 zł

4. Odbiór przykanalika sanitarnego

a. jeden przykanalik  (odcinek) 190,10 zł 8% 205,31 zł

b. każdy następny przykanalik  (odcinek) 94,70 zł 8% 102,28 zł

c. odbiór przykanalika kanalizacji sanitarnej (odcinek)  wraz z odbiorem podejścia pod wodomierz i jego oplombowaniem na 
ujęciu wody obcym 213,04 zł 8% 230,08 zł

5. Kontrola przył ączenia instalacji sanitarnej nieruchomo ści do studzienki kanalizacji sanitarnej na tej nier uchomo ści5. Kontrola przył ączenia instalacji sanitarnej nieruchomo ści do studzienki kanalizacji sanitarnej na tej nier uchomo ści

a. kontrola instalacji sanitarnej nieruchomości  (odcinek) 171,16 zł 8% 184,85 zł

b. kontrola instalacji sanitarnej nieruchomości  (odcinek)  wraz z odbiorem podejścia pod wodomierz i jego oplombowaniem 
na ujęciu wody obcym 213,04 zł 8% 230,08 zł

6. Kompleksowy odbiór przył ączy:  wodoci ągowego i / lub kanalizacji sanitarnej 

a.     jedno przyłącze wodociągowe i / lub kanalizacji sanitarnej 265,86 zł 8% 287,13 zł

b.     każde następne przyłącze wodociągowe i / lub kanalizacji sanitarnej 170,46 zł 8% 184,10 zł

7. Kontrola wykonania podł ączenia do sieci wodoci ągowej i / lub kanalizacyjnej 246,92 zł 8% 266,67 zł

8. Kontrola instalacji sanitarnej

a.     jeden odcinek instalacji sanitarnej 152,22 zł 8% 164,40 zł

b.     każdy następny odcinek instalacji sanitarnej 56,82 zł 8% 61,37 zł

9. Odbiór instalacji sanitarnej

a.     jeden odcinek instalacji sanitarnej 190,10 zł 8% 205,31 zł

b.     każdy następny odcinek instalacji sanitarnej 75,76 zł 8% 81,82 zł

B. Przewody uliczne - przewody wodociągowe i / lub przewody kanalizacji sanitarnej Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Kontrola przewodów wodoci ągowych w trakcie budowy

1) odcinek do 100 m

a. bez przyłączy 171,16 zł 8% 184,85 zł

b. z jednym przyłączem 227,98 zł 8% 246,22 zł

c. za każde następne przyłącze 56,82 zł 8% 61,37 zł

2) każdy następny rozpoczęty odcinek do 100 m

a. bez przyłączy 56,82 zł 8% 61,37 zł

b. z jednym przyłączem 113,64 zł 8% 122,73 zł

c. za każde następne przyłącze 56,82 zł 8% 61,37 zł

2. Odbiór przewodu wodoci ągowego/odcinka przewodu kanalizacji sanitarnej (ci śnienie/szczelno ść) 209,04 zł 8% 225,76 zł

3. Wykonanie przegl ądu technicznego przewodów wodoci ągowych z uruchomieniem

a. odcinek do 100 m 296,95 zł 8% 320,71 zł

b. każdy następny rozpoczęty odcinek do 100 m 86,00 zł 8% 92,88 zł
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4. Kontrola przewodów kanalizacji sanitarnej w trakc ie budowy

1) odcinek do 50 m

a. bez przykanalików 171,16 zł 8% 184,85 zł

b. z jednym przykanalikiem 209,04 zł 8% 225,76 zł

c. za każdy następny przykanalik 56,82 zł 8% 61,37 zł

2) każdy następny rozpoczęty odcinek do 50 m

a. bez przykanalików 56,82 zł 8% 61,37 zł

b. z jednym przykanalikiem 113,64 zł 8% 122,73 zł

c. za każdy następny przykanalik 56,82 zł 8% 61,37 zł

+ koszt ewentualnej inspekcji TV

5. Wykonanie przegl ądu technicznego przewodów kanalizacji sanitarnej z uruchomieniem

a. odcinek do 50 m 301,72 zł 8% 325,86 zł

b. każdy następny rozpoczęty odcinek do 50 m 87,55 zł 8% 94,55 zł

+ koszt ewentualnej inspekcji TV

6. Kontrola i odbiór przepompowni ścieków lub hydroforni (za 1 obiekt) 1 439,30 zł 8% 1 554,44 zł

7. Odbiór urz ądzenia pomiarowego ścieków (za 1 sztuk ę) 611,95 zł 8% 660,91 zł

Cena  netto VAT Cena  brutto

171,16 zł 23% 210,53 zł

D. Inwestycje gminne Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Kontrola techniczna i / lub odbiory ko ńcowe dokonywane w trakcie realizacji gminnych inwes tycji sieciowych 
(przewody wodoci ągowe, przewody kanalizacji  sanitarnej i obiekty si eciowe)

IV. USŁUGI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Zamkni ęcie przył ącza na życzenie klienta 216,48 zł 8% 233,80 zł

2. Przywrócenie dostawy wody na przył ączu wyposa żonym w wodomierz 216,48 zł 8% 233,80 zł

3. Ponowne oplombowanie wodomierza wody bezpowrotnie zużytej, wodomierza lokalowego lub wodomierza na 
własnym uj ęciu wody usługobiorcy, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby z winy usługobiorcy 118,72 zł 23% 146,03 zł

4. Kontrola monta żu, oplombowanie i rejestracja wodomierza mierz ącego wod ę bezpowrotnie zu żytą, pobran ą z ujęcia 
usługobiorcy lub wodomierza lokalowego

a. pierwszy wodomierz Klienta

C. Ryczałt za poniesione koszty związane z usługą, do której wykonania nie doszło z winy inwestora lub 

wykonawcy

0,25% wartości zadania
+ podatek VAT (8%)

Uwaga!  Jeżeli skuteczne zamknięcie wody, a następnie jej przywrócenie wymagać będzie innych prac, niż operowanie przy istniejącej obudowie zasuwy domowej, czynności te kalkulowane będą 
indywidualnie.

a. pierwszy wodomierz Klienta
- w przypadku indywidualnego dojazdu wyłącznie do wodomierza Klienta 118,72 zł 23% 146,03 zł

- w przypadku dojazdu w ramach planowanej kontroli/wymiany wodomierza głównego 26,85 zł 23% 33,03 zł

b. każdy następny wodomierz Klienta w tej samej lokalizacji 26,85 zł 23% 33,03 zł

5. Ponowne uruchomienie przył ącza wodoci ągowego o średnicy do  Ø 63 mm 

a. pierwsze 15 metrów przyłącza 399,38 zł 8% 431,33 zł

b. każde następne rozpoczęte 10 metrów przyłącza 58,36 zł 8% 63,03 zł

6. Rozmro żenie przył ącza o średnicy do Ø 63 mm przy wodomierzu (za 1 godzin ę pracy) * 147,88 zł 8% lub 23% 159,71 zł lub 181,89 zł

* Jeżeli usługa dotyczy przewodów powiązanych z siecią wodociągową Spółki, stawka podatku VAT wynosi 8%, w pozostałych przypadkach 23%.

Uwaga!  Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów. Rozmrażanie po 3 godzinach braku efektów jest przerywane.

7. Zamkni ęcie lub przywrócenie odpływu ścieków

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00 566,57 zł 8% 611,90 zł

8. Ponowne oplombowanie przepływomierza, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby przez Usługobiorc ę 146,74 zł 23% 180,49 zł

9. Pomiar przepływu ścieków w grawitacyjnych przewodach kanalizacji  san itarnej 

a. pierwsza doba pomiaru 1 367,74 zł 8% 1 477,16 zł

b. każda następna doba pomiaru 454,10 zł 8% 490,43 zł

10. Rekontrola gospodarki ściekowej na zgłoszenie Usługobiorcy

a. jeden punkt kontrolny 229,55 zł 8% 247,91 zł

b. więcej niż jeden punkt kontrolny 281,38 zł 8% 303,89 zł

V. USŁUGI TECHNICZNE SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH Cena  netto VAT Cena  brutto

A. W ZAKRESIE PRZEWODÓW WODOCIĄGOWYCH Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Pomiar ci ągły ci śnienia wody w przewodach wodoci ągowych *

a. pomiar 1-dniowy 290,00 zł 8% lub 23% 313,20 zł lub 356,70 zł

b. pomiar 3-dniowy 322,16 zł 8% lub 23% 347,93 zł lub 396,26 zł

c. pomiar 7-dniowy 386,48 zł 8% lub 23% 417,40 zł lub 475,37 zł

* Jeżeli usługa dotyczy przewodów powiązanych z siecią wodociągową Spółki, stawka podatku VAT wynosi 8%, w pozostałych przypadkach 23%.

Uwaga!  W przypadku przyjęcia innego czasu wykonania usługi ma zastosowanie indywidualna kalkulacja w ramach umowy.

Uwaga!  Cena usługi powiększona zostanie o koszt analizy laboratoryjnej. Obciążenie wartością całej usługi nastąpi w przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźników zanieczyszczeń.
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2. Lokalizacja wycieku wody w przewodach wodoci ągowych *

a.     zlokalizowanie miejsca wycieku wody 548,69 zł 8% lub 23% 592,59 zł lub 674,89 zł

b.     brak efektu przy lokalizowaniu miejsca wycieku wody 157,20 zł 8% lub 23% 169,78 zł lub 193,36 zł

3. Ocena stanu istniej ących przewodów wodoci ągowych *

a.     odcinek do 100 m   166,64 zł 8% lub 23% 179,97 zł lub 204,97 zł

b.     każdy następny rozpoczęty odcinek do 100 m 70,03 zł 8% lub 23% 75,63 zł lub 86,14 zł

* Jeżeli usługa dotyczy przewodów powiązanych z siecią wodociągową Spółki, stawka podatku VAT wynosi 8%, w pozostałych przypadkach 23%.

Zakres usługi:

1. sprawdzenie zgodności przebiegu przewodów wodociągowychz podkładem powykonawczym (rysunki, mapy)

2. sprawdzenie działania zasuw sekcyjnych i hydrantów łącznie z odwadnianiem

4. Usuwanie awarii przewodów wodoci ągowych *

a. pierwsza godzina trwania usługi 568,84 zł 8% lub 23% 614,35 zł lub 699,67 zł

b. każda następna godzina trwania usługi 217,79 zł 8% lub 23% 235,21 zł lub 267,88 zł

* Jeżeli usługa dotyczy przewodów powiązanych z siecią wodociągową Spółki, stawka podatku VAT wynosi 8%, w pozostałych przypadkach 23%.

B. W ZAKRESIE PRZEWODÓW KANALIZACJI SANITARNEJ Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Inspekcja TV przewodów kanalizacji  sanitarnej bez  wyczyszczenia *

a. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

odcinek do 1 m   195,68 zł 8% lub 23% 211,33 zł lub 240,69 zł

każdy następny rozpoczęty odcinek do 1 m 5,00 zł 8% lub 23% 5,40 zł lub 6,15 zł

b. w pozostałym czasie

odcinek do 1 m   279,50 zł 8% lub 23% 301,86 zł lub 343,79 zł

każdy następny rozpoczęty odcinek do 1 m 7,10 zł 8% lub 23% 7,67 zł lub 8,73 zł

* Jeżeli usługa dotyczy przewodów powiązanych z siecią kanalizacyjną Spółki, stawka podatku VAT wynosi 8%, w przypadku sieci obcych innych 23%.

Uwaga!  Cena usługi poza obszarem działania Spółki kalkulowana będzie indywidualnie.

2. Inspekcja TV przewodów kanalizacji  sanitarnej wra z z czyszczeniem

a. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

odcinek do 1 m   419,06 zł 8% 452,58 zł

każdy następny rozpoczęty odcinek do 1 m 10,72 zł 8% 11,58 zł

b. w pozostałym czasie

odcinek do 1 m   601,05 zł 8% 649,13 zł

każdy następny rozpoczęty odcinek do 1 m 15,27 zł 8% 16,49 zł

Uwaga!  Cena usługi poza obszarem działania Spółki kalkulowana będzie indywidualnie.

3. Sprawdzanie szczelno ści przewodów kanalizacji  sanitarnej metod ą zadymiania 451,28 zł 8% 487,38 zł

4. Udro żnienie i / lub przeczyszczenie przył ącza kanalizacji sanitarnej przy u życiu samochodu specjalistycznego typu 
SCK

Uwaga!  Cena usługi nie obejmuje kosztu materiałów, kosztu powiadomienia klientów (ogłoszenia prasowe, komunikaty radiowe) oraz kosztów związanych z zajęciem i uporządkowaniem terenu.

SCK

a. od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 - 22.00 472,46 zł 8% 510,26 zł

b. w pozostałym czasie 660,37 zł 8% 713,20 zł

5. Udro żnienie i / lub przeczyszczenie przył ącza kanalizacji sanitarnej przy u życiu urz ądzenia wysokoci śnieniowego na 
przyczepie

a. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 22.00, w sobotę w godz. 7.30 - 15.00 237,76 zł 8% 256,78 zł

b. w pozostałym czasie 425,67 zł 8% 459,72 zł

6. Udro żnienie i / lub przeczyszczenie przewodów kanalizacj i sanitarnej przy u życiu samochodu specjalistycznego typu 
SCK

a. od poniedziałku do soboty w godz. 7.30 - 22.00

pierwsza godzina trwania usługi 503,19 zł 8% 543,45 zł

każda następna  godzina trwania usługi 285,53 zł 8% 308,37 zł

b. w pozostałym czasie

pierwsza godzina trwania usługi 721,83 zł 8% 779,58 zł

każda następna  godzina trwania usługi 408,45 zł 8% 441,13 zł

7. Udro żnienie i / lub przeczyszczenie przewodów kanalizacj i sanitarnej przy u życiu wielofunkcyjnych pojazdów 
specjalistycznych na podwoziu MERCEDES BENZ, MAN TGS

a. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 22.00

pierwsza godzina trwania usługi 663,46 zł 8% 716,54 zł

każda następna  godzina trwania usługi 378,11 zł 8% 408,36 zł

b. w pozostałym czasie

pierwsza godzina trwania usługi 878,49 zł 8% 948,77 zł

każda następna  godzina trwania usługi 499,98 zł 8% 539,98 zł

8. Przepompowywanie ścieków z u życiem zespołu pompowego BETSY 150S 805,19 zł 8% 869,61 zł

VI. POZOSTAŁE USŁUGI Cena  netto VAT Cena  brutto

A. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ARCHIWUM SPÓŁKI Cena  netto VAT Cena  brutto

1. Wyszukiwanie materiałów archiwalnych, udost ępnianie i / lub sporz ądzanie kserokopii, skanów i / lub wydruków 
dokumentacji archiwalnej na rzecz osób  n i e  b ę d ą c y c h  klientami Spółki

1) wyszukanie, przygotowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych na miejscu 36,18 zł 23% 44,50 zł

2) wyszukanie, przygotowanie i udostępnienie dokumentów archiwalnych wraz z wydrukiem, kserokopią lub skanem z 
zapisem na nośnik

a. do 5 kopii 48,08 zł 23% 59,14 zł

b. każda kolejna kopia 2,67 zł 23% 3,28 zł

3) uwierzytelnienie dokumentów 7,24 zł 23% 8,91 zł
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B. USŁUGI W ZAKRESIE EKSPERTYZY WODOMIERZY * Cena  netto VAT Cena  brutto

60,01 zł 23% 73,81 zł

120,02 zł 23% 147,62 zł

159,18 zł 23% 195,79 zł

187,35 zł 23% 230,44 zł

187,35 zł 23% 230,44 zł

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

Uwaga!  Opłata Głównego Urzędu Miar za ekspertyzę wodomierza jest uzależniona od średnicy i konstrukcji wodomierza.

1. Wodomierz domowy DN 15 - 40

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar

2. Wodomierz przemysłowy DN 50 - 100 MZ, MW z poziom ą osią wirnika

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar

5. Wodomierz przemysłowy sprz ężony DN 50 - 150

+ 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.

3. Wodomierz przemysłowy DN 150 MZ, MW z poziom ą osią wirnika

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar

4. Wodomierz przemysłowy DN 50 - 65 MH, DN 50 - 100 MP z pionow ą osią wirnika

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar
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