
 

Cennik usług pozostałych wodociągowych i kanalizacyjnych świadczonych przez  

Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. w Kańczudze  

(kategoria sprzedaży – CUPOZ) 

Cennik obowiązuje od dnia  01.01.2017 r 

 

Lp. Wyszczególnienie czynności Cena usługi 

Netto (w zł) 

Stawka 

podatku 

VAT (w %) 

Cena Brutto 

1.  Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

wodociągowej lub kanalizacyjnej, zmiana trasy- przebudowa 

40,00 zł 8% 43,20 zł 

2.  Wydanie warunków technicznych przyłączenia licznika wody 

bezpowrotnie zużytej, rozdział instalacji 

40,00 zł 23% 49,20 zł 

3.  Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 1 180,00 zł 8% 194,40 zł 

4.  Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 1 150,00 zł 8% 162,00 zł 

5.  Wykonanie nawiertu rurociągu celem włączenia do sieci nowej 

instalacji 

50,00 zł 23 % 61,50 zł 

6.  Montaż wkładki w studzience celem włączenia nowego 

przykanalika  Ø 160 do kanalizacji sanitarnej 

120,00 zł 23 % 147,60 zł 

7.  Montaż wkładki  w studzience celem włączenia  nowego 

przykanalika  Ø 110 do kanalizacji sanitarnej 

80,00 zł 23 % 98,40 zł 

8.  Pomiar ciśnienia w sieci wodociągowej dla celów 

projektowych 

100,00 zł 23 % 123,00 zł 

9.  Zamknięcie zasuwy celem wykonania przyłącza 80,00 zł 23 % 98,40 zł 

10.  Przyłączenie do sieci wodociągowej po całkowitym odcięciu 

wody z winy odbiorcy 

150,00 zł 23 % 184,50 zł 

11.  Zamknięcia i otwarcie zasuwy domowej. 

Sprawdzenie wodomierza 

40,00 zł 23 % 49,20 zł 

12.  Czasowa likwidacja odprowadzania ścieków przez 

zainstalowanie korka pneumatycznego 

100,00 zł 23 % 123,00 zł 

13.  Przywrócenie połączenia kanałowego – odblokowanie 

przykanalika z winy odbiorcy 

150,00 zł 23 % 184,50 zł 

14.  Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy użytkownika 

łącznie z plombowaniem 

150,00 zł 23 % 184,50 zł 

15.  Zaplombowanie wodomierza po zerwaniu plomby 50,00 zł 23 % 61,50 zł 

16.  Montaż i plombowanie podlicznika, nowego licznika 120,00 zł 23% 147,60 zł 

17.  Montaż/wymiana wodomierza na własnej wodzie odbiorcy 120,00 zł 23% 147,60 zł 

18.  Montaż zaworu antyskażeniowego albo zwrotnego Według indywidualnej kalkulacji 

19.  Montaż reduktora ciśnieniowego Według indywidualnej kalkulacji 

20.  Przygotowanie miejsca montażu wodomierza głównego Według indywidualnej kalkulacji 
 

21.  Wykonanie przyłącza wodociągowego Według indywidualnej kalkulacji 

22.  Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego Według indywidualnej kalkulacji 

23.  Usuwanie awarii na przyłączu wodociągowym i 

kanalizacyjnym 

Według indywidualnej kalkulacji 

      24. Wydanie zaświadczenia (zapewnienie dostawy wody, odbioru 

ścieków) 

40,00 zł 23 % 49,20 zł 

      25. Remont przyłączy wod -kan Według indywidualnej kalkulacji 

      26. Pomiar ciśnienia w instalacji wewnętrznej 50,00 zł 23 % 61,50 

      27. Odcięcie przyłącza na własnej wodzie odbiorcy (demontaż 

wodomierza, zakorkowanie i zaplombowanie podłączenia) 

50,00 zł 23 % 61,50 

      28. Likwidacja ryczałtu na własnej wodzie, montaż wodomierza   120,00 zł 23% 147,60 zł 

29. Wymiana zasuwki domowej na przyłączu Według indywidualnej kalkulacji 

 
1) Powyższe stawki zawierają koszty przeprowadzenia prób technicznych zgodnie z §5 ust. 7 Rozporządzenia 

Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. 


