
Część A:

wykonywanych na infrastrukturze wodociągowej i kanalizacyjnej

będącej własnością Spółki

I. USŁUGI W ZAKRESIE UZGODNIEŃ Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1. Uzgodnienie i / lub opiniowanie dokumentacji technicznej

1) Opiniowanie projektowanych inwestycji liniowych (w tym dróg wraz ze zjazdami) innych gestorów w zakresie występowania kolizji i zbliżeń

a. do 100 m 102,05 zł - 125,52 zł

b. do 200 m 204,10 zł - 251,04 zł

c. do 500 m 306,15 zł - 376,56 zł

d. do 1000 m 408,20 zł - 502,09 zł

e. powyżej 1000 m 612,30 zł - 753,13 zł

2)  Plany zagospodarowania działek oraz lokalizacja obiektów budowlanych 102,05 zł - 125,52 zł

II. USŁUGI DLA KLIENTÓW SPÓŁKI Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1. Ponowne oplombowanie wodomierza głównego, po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby z 

winy usługobiorcy 203,80 zł - 250,68 zł

2. Opłata za wymianę wodomierza głównego uszkodzonego z winy usługobiorcy 

a. o średnicy do  Ø 40 mm 238,57 zł - 293,45 zł

b. o średnicy od  Ø 50 mm 655,81 zł - 806,65 zł

3. Rekontrola gospodarki ściekowej na zgłoszenie Usługobiorcy

a. jeden punkt kontrolny 344,97 zł 372,57 zł -

b. więcej niż jeden punkt kontrolny 414,61 zł 447,78 zł -

III. USŁUGI TECHNICZNE SŁUŻB EKSPLOATACYJNYCH Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

A. W ZAKRESIE SIECI WODOCIĄGOWEJ Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1. Pomiar ciągły ciśnienia wody w sieci wodociągowej

a. pomiar 1-dniowy 412,98 zł - 507,97 zł

b. pomiar 3-dniowy 445,62 zł - 548,11 zł

c. pomiar 7-dniowy 510,90 zł - 628,41 zł

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

2. Pobór wody z hydrantu na cele inne niż do spożycia przez ludzi

a. kaucja zwrotna za urządzenie 2 400,00 zł - 2 400,00 zł

b. koszt pobranej wody 

c. czynsz najmu za urządzenie

c.1 czynsz najmu za 3 miesiące 103,08 zł - 126,79 zł

c.2 czynsz najmu za 6 miesięcy 206,17 zł - 253,59 zł

c.3 czynsz najmu za 9 miesięcy 309,25 zł - 380,38 zł

c.4 czynsz najmu za 12 miesięcy 412,34 zł - 507,17 zł

B. W ZAKRESIE SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1.

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00

a. pierwsza godzina trwania usługi 1 205,39 zł 1 301,82 zł -

aa. każda następna  godzina trwania usługi 178,59 zł 192,88 zł -

w pozostałym czasie

b. pierwsza godzina trwania usługi 1 977,57 zł 2 135,78 zł -

bb. każda następna  godzina trwania usługi 253,12 zł 273,37 zł -

2.

Przyjęcie 1 m
3
 nieczystości ciekłych* w stacji zlewnej Spółki

Nieczystości ciekłe - ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych lub 

osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

8,72 zł 9,42 zł -

Cennik usług dodatkowych, zleconych przez Klienta

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

Przepompowywanie ścieków z użyciem zespołu pompowego BETSY 150S 

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

    + koszt wodomierza + podatek VAT (23%)

    + koszt wodomierza + podatek VAT (23%)

Uwaga!  Cena usługi powiększona zostanie o koszt analizy laboratoryjnej. Obciążenie wartością całej usługi nastąpi w przypadku stwierdzenia przekroczeń wskaźników 

zanieczyszczeń.

ilość pobranej wody wg wskazań wodomierza

x  cena wody wg aktualnej taryfy

+ podatek VAT (8%)

Przedsiębiorstwo Wodociągów

i Kanalizacji

Sp. z o.o. w Gdyni

Uwaga!  Do ceny netto usługi dolicza się podatek VAT wg następujących zasad:

Dla usług związanych ze świadczeniem usługi podstawowej (dostawa wody i odprowadzanie ścieków) zastosowanie ma stawka VAT 8% (niezależnie od tego, kto jest właścicielem sieci), w 

pozostałych przypadkach 23 %.
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IV. POZOSTAŁE USŁUGI Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

A. USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ ARCHIWUM SPÓŁKI Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

1. Wyszukiwanie materiałów archiwalnych, udostępnianie i / lub sporządzanie kserokopii, 

skanów i / lub wydruków dokumentacji archiwalnej na rzecz osób  nie  będących  

klientami Spółki

1) wyszukanie, przygotowanie i udostępnienie materiałów archiwalnych na miejscu 48,55 zł - 59,72 zł

2) wyszukanie, przygotowanie i udostępnienie dokumentów archiwalnych wraz z wydrukiem, 

kserokopią lub skanem z zapisem na nośnik

a. do 5 kopii 83,91 zł - 103,21 zł

b. każda kolejna kopia 7,40 zł - 9,10 zł

3) uwierzytelnienie dokumentów 9,71 zł - 11,94 zł

B. USŁUGI W ZAKRESIE EKSPERTYZY WODOMIERZY Cena  netto Cena  brutto (VAT 8%) Cena  brutto (VAT 23%)

Ekspertyza wodomierza

1. Wodomierz domowy DN 15 - 40 71,61 zł - 88,08 zł

2. Wodomierz przemysłowy DN 50 - 100 MZ, MW z poziomą osią wirnika 143,22 zł - 176,16 zł

3. Wodomierz przemysłowy DN 150 MZ, MW z poziomą osią wirnika 189,60 zł - 233,21 zł

4. Wodomierz przemysłowy DN 50 - 65 MH, DN 50 - 100 MP z pionową osią wirnika 223,29 zł - 274,65 zł

5. Wodomierz przemysłowy sprzężony DN 50 - 150 223,29 zł - 274,65 zł

do poz. 1-5

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

+ opłata za ekspertyzę wg obowiązującego cennika Głównego Urzędu Miar

Uwaga! 

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

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

Strona 2 z 2


