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CZĘŚĆ I. USŁUGI DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG 

DOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

Tabela nr 1. Usługi związane z dostarczaniem wody i/lub odprowadzaniem ścieków 
L.p.  

Rodzaj usługi 
 

PKWiU 
 

Jednostka 
Cena netto  

w zł 
Stawka 

podatku 
VAT 

1.        Wymiana wodomierzy głównych uszkodzonych z powodu niedopełnienia obowiązków przez odbiorcę 
usług oraz wodomierzy dodatkowych mierzących pobór wody w lokalach (współczynnik dokładności pomiaru 
min. R160) 

1.1 Wodomierz o średnicy DN 15-20 mm 36.00.20.0 szt. 156,00 8% 

1.2 Wodomierz o średnicy DN 25-30 mm 36.00.20.0 szt. 293,00 8% 

1.3 Wodomierz od DN 40 mm wg indywidualnej 
wyceny z uwzględnieniem kosztów zakupu 
wodomierza 

36.00.20.0 szt. wycena 
indywidualna 

8% 

2.    Zamknięcie dostawy wody lub zablokowanie odprowadzania ścieków 

2.1 Zamkniecie i otwarcie dostawy wody z 
powodu zaległości płatniczych lub innych 
przyczyn wymienionych w art. 8.1 ustawy     

36.00.20.0 usługa 150,00 8% 

2.2 Zablokowanie i odblokowanie 
odprowadzania ścieków z powodu 
zaległości płatniczych lub innych przyczyn 
wymienionych w art. 8.1 ustawy 

36.00.20.0 usługa 300,00 8% 

2.3 Okresowe zawieszenie (na wniosek 
odbiorcy usług) świadczenia usług dostawy 
wody z demontażem wodomierza  

36.00.20.0 usługa 55,00 8% 

 3.        Ponowne oplombowanie wodomierza głównego 

3.1 Oplombowanie wodomierza głównego po 
zgłoszeniu przez odbiorcę usług zerwania 
plomb 

36.00.20.0 szt. 27,50 8% 

3.2 Sprawdzenie przyłącza i oplombowanie 
wodomierza głównego, gdy zerwanie plomb 
nastąpiło bez wcześniejszego 
powiadomienia przedsiębiorstwa 

36.00.20.0 szt. 100,00 8% 

  4.     Sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza – ekspertyza wodomierza (formularz wniosku do 
pobrania na stronie www.wodociagi.slupsk.pl) 
W przypadku stwierdzenia prawidłowego działania wodomierza koszty pokrywa odbiorca usług. 

4.1. Wodomierz o średnicy DN 15 – 40 mm 36.00.20.0 szt. 234,00 8% 

4.2 Wodomierz powyżej 40 mm wg 
indywidualnej wyceny z uwzględnieniem 
opłat za wykonywanie czynności 
urzędowych  

36.00.20.0 szt. wycena 
indywidualna 

8% 

5.        Inne usługi związane z realizacją usług dostarczanie wody i odprowadzania ścieków 

5.1 Wydanie opinii technicznej w sprawie 
odprowadzenia ścieków powstałych podczas 
awarii wewnętrznej instalacji wodociągowej 
odbiorcy w celu ew. korekty rozliczenia za 
ścieki 

37.00.11.0 usługa 27,50 8% 

6. Pobór wody beczkowozami z instalacji 
wodociągowej na terenie obiektów spółki  

36.00.20.0 m3 2,77* 8% 

*Cena za 1 m3 wody dla odbiorców należących do grupy: przemysł i produkcja spożywcza - zgodnie 
z aktualnie obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
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Tabela nr 2. Usługi związane z pomiarem wody bezpowrotnie zużytej  

L.p. Rodzaj usługi PKWiU Jednostka Cena netto Stawka 
podatku 

VAT 

1 Odbiór techniczny podejścia 
wodomierzowego wraz z 
oplombowaniem wodomierza 
dodatkowego mierzącego wodę 
bezpowrotnie zużytą  

36.00.20.0 szt. 82,00 8% 

1.1 Usługa wg poz. 1 opłata za każdy 
następny wodomierz u tego samego 
odbiorcy  

36.00.20.0 szt. 17,00 8% 

2  Montaż/wymiana i oplombowanie 
wodomierza o średnicy DN 15-20 mm do 
pomiaru wody bezpowrotnie zużytej  

36.00.20.0 szt. 102,00 8% 

2.1 Usługa wg poz. 2, opłata za każdy 
następny wodomierz u tego samego 
odbiorcy  

36.00.20.0 szt. 75,00 8% 

3 Montaż/wymiana i oplombowanie 
wodomierza o średnicy DN 25-40 mm do 
pomiaru wody bezpowrotnie zużytej                                 

36.00.20.0 szt. wg 
indywidualnej 

kalkulacji 

8% 

4 Oplombowanie wodomierza do pomiaru 
wody bezpowrotnie zużytej  

36.00.20.0 szt. 27,50 8% 

4.1 Usługa wg poz. 4, opłata za każdy 
następny wodomierz u tego samego 
odbiorcy 

36.00.20.0 szt. 6,00 8% 

5 Opłata za brak możliwości realizacji usługi 
zleconej wg poz. 1-4.1 z przyczyn 
zależnych od klienta 

 zdarzenie 55,00 8% 
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Tabela nr 3. Usługi związane z rozliczaniem wodomierzy wewnętrznych w budynkach 
wielolokalowych  

L.p. Rodzaj usługi Podstawa 
stawki VAT 

 
Jednostka 

Cena netto 
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1  Ocena techniczna instalacji i możliwości 
montażu wodomierza 
dodatkowego/wewnętrznego w lokalu, 
zgodnie z art. 6 ust. 6, opłata za 1 lokal 

Art. 41 ust. 12 
ustawy z dnia 
11.03.2004 r. 
o podatku od 

towarów i 
usług 

szt. 55,00 8% bud. 
mieszkalne, 

23% inne 

1.1 Usługa wg poz. 1 , opłata za każdy 
następny lokal w tym samym budynku 
wielorodzinnym 

j.w. szt. 27,00 8% bud. 
mieszkalne, 

23% inne 

2 Odbiór techniczny podejścia 
wodomierzowego wraz z oplombowaniem 
wodomierza wewnętrznego    mierzącego 
zużycie wody w lokalu  

j.w. szt. 82,00 8% bud. 
mieszkalne, 

23% inne 

2.1 Usługa wg poz. 2, opłata za każdy 
następny wodomierz u tego samego 
odbiorcy  

j.w. szt. 17,00 8% bud. 
mieszkalne, 

23% inne 

3 Oplombowanie zamontowanych 
wodomierzy wewnętrznych w celu 
przyjęcia do rozliczeń                                 

j.w. szt. 27,50 8 % bud. 
mieszkalne, 

23% inne 

3.1 Usługa wg poz. 3, opłata za każdy 
następny wodomierz u tego samego 
odbiorcy 

j.w. szt. 6,00 8% bud. 
mieszkalne, 

23% inne 

4 Montaż/wymiana i oplombowanie 
wodomierza wewnętrznego o średnicy DN 
15-20 mm (R 160) do pomiaru wody w 
lokalu  

j.w. szt. 156,00 8% bud. 
mieszkalne, 

23% inne 

4.1 Usługa wg poz. 4, opłata za każdy 
następny wodomierz (R160) u tego 
samego odbiorcy  

j.w. szt. 129,00 8% bud. 
mieszkalne, 

23% inne 

 
5 
 

Montaż/wymiana i oplombowanie 
wodomierza wewnętrznego o średnicy od 
DN 25 (R160)do pomiaru wody zużytej w 
lokalu  

j.w. szt. wycena 
indywidualna 

8% bud. 
mieszkalne, 

23% inne 

6 Opłata za brak możliwości realizacji 
zadania zleconego wg poz. 1-5 z przyczyn 
zależnych od odbiorcy usług 

j.w. zdarzenie 55,00 23% 
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CZĘŚĆ II. USŁUGI TECHNICZNE ZWIĄZANE Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY : 

WARUNKI TECHNICZNE, OPINIE, UZGODNIENIA PROJEKTÓW 

ORAZ ODBIORY TECHNICZNE 
 
II/1. Warunki techniczne, opinie, uzgodnienia projektów 
 
Określenie czasu usługi : 

Jeśli jednostką usługi jest godzina (poz. 4-5 w tabeli nr 4), to opłata za rozpoczęcie pierwszej godziny uzgodnienia 

rozliczana będzie jako pełna godzina. Każde następne pól godziny wyliczone będzie jako połowa stawki 

godzinowej przyjętej w cenniku. 

 

Tabela nr 4. Uzgodnienia branżowe, lokalizacyjne/drogowe 

L.p. Rodzaj usługi PKWiU Jednostka Cena netto 
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1. Uzgodnienia branżowe: sprawdzenie i 
potwierdzenie przebiegu posiadanej 
infrastruktury wod.-kan. (wg nakładu 
pracy od 0,5 r-g do 8 r-g) 

36.00.20.0 
37.00.11.0 

godz. 55,00 8% 

2. Uzgodnienia lokalizacyjne/drogowe pod 
względem kolizji z posiadana lub 
projektowaną infrastrukturą wod.-kan. 
(wg nakładu pracy od 0,5 r-g do 8 r-g) 

36.00.20.0 
37.00.11.0 

godz. 55,00 8% 

 

II/2. Odbiory techniczne 

 Określenie czasu usługi:  

Jeśli jednostką usługi jest godzina ( poz. 2.1 -3.2 w tabeli nr 5), to opłata za rozpoczęcie pierwszej godziny odbioru 

wyliczona będzie jako pełna godzina. Każde następne pół godziny odbioru wyliczane będzie jako połowa stawki 

godzinowej przyjętej w cenniku. 

Wyjaśnienie do poz. 1  

Poz. 1.1 i 1.2 zawiera koszty związane z odbiorem przyłącza: 

• wodociągowego wraz ze studnią wodomierzową, jeśli przewiduje projekt,  

• kanalizacji sanitarnej wraz ze studnią kanalizacyjną, jeśli przewiduje projekt. 

        Poz. 1.1. i 1.2. nie zawiera kosztów: 

•  wydania warunków technicznych  

• uzgodnieniem dokumentacji technicznej. Opłata za te czynności dokonywana jest na podstawie 

cennika usług dodatkowych.  

Poz. 1 nie dotyczy odbiorów sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.  

 

 Tabela nr 5. Odbiory techniczne  

L.p. Rodzaj usługi PKWiU Jednostka Cena netto 
w zł 

Stawka 
podatku VAT 

1.         Przyłączenie do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 

1.1 Opłata za przyłączenie do urządzeń 
wodociągowych 

36.00.20.0 
 

usługa 109,76*  8% 
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1.2 Opłata za przyłączenie do urządzeń 
kanalizacyjnych  

37.00.11.0 usługa 109,76* 8% 

 2. Odbiór techniczny częściowy sieci  

2.1 Odbiór techniczny częściowy sieci 
wodociągowej przed zakryciem sieci 
(podłoża, przewodu, obiektów 
budowlanych na przewodzie, 
szczelności przewodu, warstwy zasypu) 

36.00.20.0 
 

godz. 55,00 8% 

2.2 Odbiór techniczny częściowy sieci 
kanalizacyjnej przed zakryciem sieci 
(podłoża, ułożenia przewodu, 
szczelności przewodu i studzienek)  

37.00.11.0 godz. 55,00 8% 

 3.         Odbiór techniczny końcowy     

3.1 Odbiór techniczny końcowy sieci 
wodociągowej lub przyłącza 
wodociągowego 

36.00.20.0 
 

godz. 55,00 8% 

3.2 Odbiór techniczny końcowy sieci 
kanalizacyjnej lub przyłącza 
kanalizacyjnego     

37.00.11.0 godz. 55,00 8% 

 
4. 
 

Opłata za nie dojście odbioru 
technicznego (poz. 26.1-28) do skutku z 
winy wykonawcy ( np. z powodu 
niewłaściwego wykonania robót lub 
nienależytego ich przygotowania 
 do odbioru) 

 zgłoszenie 
odbioru 

55,00 23% 

*cena zgodna z obowiązującą taryfą opłat za usługi zbiorowego zaopatrzenia wodę 

 i zbiorowego odprowadzania ścieków  
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CZĘŚĆ III. USŁUGI EKSPLOATACYJNE NA SIECIACH I PRZYŁĄCZACH 

WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

Określenie ilości czasu usługi:  

• Jeśli jednostką usługi wymienionej jest godzina, to należność za usługę wyliczana jest od godziny 

wyjazdu z bazy Spółki przy ul. Elizy Orzeszkowej 1 w Słupsku do godziny powrotu do bazy – na 

podstawie raportu. 

 

Tabela nr 6. Usługi eksploatacyjno-techniczne na sieciach 

L.p. Rodzaj usługi PKWiU Jednostka Cena netto  
w zł 

Stawka 
podatku VAT 

1.             Usługi na sieci wodociągowej 

1.1 Wykrywanie trasy przewodu 
wodociągowego 

 godz. 180,00 23% 

1.2 Lokalizacja wycieku wody przy 
użyciu geofonu 

 godz. 180,00 23% 

1.3 Wykonanie włączania do sieci 
wodociągowej, budowa nowych 
przyłączy wodociągowych  

 usługa  wycena 
indywidualna  

23% 

1.4 Usługi naprawy/usunięcia awarii na 
infrastrukturze nie będącej w 
użytkowaniu Spółki  

 usługa  wycena    
indywidualna  

23% 

2.             Usługi na sieci kanalizacyjnej 

2.1 Czyszczenie kanalizacji zewnętrznej 
samochodem SC- 21 z 
zagospodarowaniem odpadu 

 godz. 267,00 23% 

2.2 Czyszczenie kanalizacji zewnętrznej 
samochodem ciśnieniowym Ford z 
zagospodarowaniem odpadu 

 godz. 180,00 23% 

2.3 
 
 

Czyszczenie kanalizacji 
samochodem SW-21 z 
zagospodarowaniem odpadu 

 godz. 208,00 23% 

2.4 Czyszczenie kanalizacji 
samochodem specjalnym do 
czyszczenia wpustów SUPER 2000 z 
zagospodarowaniem odpadu 

 godz. 684,00 23% 

2.5 Wypompowanie wody ze studzienki 
wodomierzowej w celu 
umożliwienia odczytu wodomierza  

 szt. 208,00 23% 

2.6 Monitoring sieci kanalizacyjnej  godz. 295,00 23% 

2.7 Kontrola przyłączy kanalizacyjnych 
przy pomocy agregatu dymowego 

 godz. 187,00 23% 

 
2.8 

Wykonanie bezwykopowej naprawy 
kanału kanalizacyjnego o średnicy 
150-200 mm 

 szt. 3 000,00 23% 

 
2.9 

Wykonanie bezwykopowej naprawy 
kanału kanalizacyjnego o średnicy 
250-300 mm 

 szt. 4 000,00 23% 

 

 

 



Załącznik do Uchwały nr 10/2015 

Zarządu Spółki „Wodociągi Słupsk” sp. z o.o. 

z dnia 16 października 2015 r. 

(aktualizacja zgodnie z uchwałą Zarządu Spółki 

 nr 1/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.) 

str. 8 
 

 

 

Tabela nr 7. Usługi sprzętowe i transportowe 

L.p.  
Rodzaj usługi 

 
PKWiU 

 
Jednostka 

Cena netto  
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1.  Wypożyczenie przepompowni 
„Besty” do 7 dni 
  

 doba + 
godz. pracy 

sprzętu 

250,00 
50,00 

23% 

2. Wypożyczenie przepompowni 
„Besty” powyżej 7 dni  

 doba +  
godz. pracy 

sprzętu 

150,00 
50,00 

23% 

3. Wypożyczenie kompletu igłofiltrów  godz. 220,00 23% 

4. Wykonanie wykopu - koparka 
Catarpiller  

 Mgodz. 170,00 23% 

5. Transport samochodem DAF      km 5,00 23% 

6. Transport samochodem Scania   km 7,00 23% 

7. Wynajem samochodu Ford do 
przewozu osób z kierowcą  

 km 1,70 23% 

8.  Wynajem samochodu Ford do 
przewozu osób bez kierowcy 

 km 1,00 23% 

9. Wypożyczenie beczki do wody 
pitnej o poj. 1000 l  

 doba + 
transport za 1 

km 

50,00 
1,70 

23% 

10. Wypożyczenie beczki do wody 
pitnej o poj. 10 000 l 

 doba + 
transport za 1 

km 

100,00 
7,00 

23% 

 

TRANSPORT ODPADÓW  

Usługa transportu odpadów świadczona jest na podstawie decyzji nr 1/2010 znak GKMiOŚ-RKŚ-XXI.7624-

5/1/1/10 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 18.01.2010 r. w sprawie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie transportu odpadów, zmienionej decyzją nr 6/2015 znak GKiOŚ-RKŚ-VI.6233.1.2015 z dnia 

11.03.2015r. Zezwolenie obowiązuje do 18.01.2020 r. z zachowaniem przepisów o ruchu drogowym. 

Odpady przewidziane do transportu zgodnie z ww. decyzją: 02 01 03, 02 01 07, 02 02 04, 02 03 05,  

03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 16 03 06, 16 03 80, 19 08 05, 19 08 09, 19 08 99, 19 09 01, 19 12 07,  

20 02 01. 

Usługa transportu odpadów wyceniana jest zgodnie z powyższą tabelą. 
Istnieje możliwość negocjacji cen w przypadku większych zleceń. 
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CZĘŚĆ IV. USŁUGI LABORATORYJNE 

Pracownia badania wody oraz pracowania badania ścieków posiadają akredytację PCA nr AB 1079.  
W pracowniach wdrożony został system zarządzania zgodny z normą ISO/IEC 17025:2005. 
 

Tabela nr 8. Badanie ścieków, osadów, innych odpadów i kompostu  

L.p.  
Rodzaj usługi 

 
PKWiU 

 
Jednostka 

Cena netto 
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1. Pobranie próby ścieków, osadu, innych 
odpadów i kompostu do analizy  

 próba 60,00 23% 

2. Pobieranie próby średniodobowej ścieków 
za pomocą urządzenia Sampler  

 próba 100,00 23% 

3. Transport      km 1,70 23% 

4. Analiza fizykochemiczna ścieków 

4.1 Odczyn (pH)  próba 10,00 23% 

4.2 Temperatura  próba 10,00 23% 

4.3 BZT5a  próba 45,00 23% 

4.4 CHZT  próba 60,00 23% 

4.5 Zawiesiny ogólne  próba 40,00 23% 

4.6 Substancje rozpuszczone  próba 40,00 23% 

4.7 Azot amonowy  próba 35,00 23% 

4.8 Azot ogólny Kjeldahla  próba 60,00 23% 

4.9 Azot azotanowy  próba 40,00 23% 

4.10 Azot azotynowy  próba 40,00 23% 

4.11 Azot ogólny  próba 140,00 23% 

4.12 Fosfor ogólny  próba 50,00 23% 

4.13 Detergenty  próba 65,00 23% 

4.14 Substancje ekstrahujące się eterem 
naftowym 

 próba 75,00 23% 

4.15 Metal ciężki (Cu, Zn, Cr, Cd, Ni, Pb)  próba 60,00 23% 

4.16 Srebro  
Wanad 

 próba 60,00 23% 

4.17 Fenole  próba 75,00 23% 

4.18 Siarczany  próba 30,00 23% 

4.19 Siarczki  próba 30,00 23% 

4.20 Chlorki  próba 30,00 23% 

4.21 Lotne kwasy tłuszczowe  próba 40,00 23% 

4.22 Rtęć  próba 60,00 23% 

5. Analiza fizykochemiczna osadów, innych odpadów i kompostu 

5.1 Sucha masa  próba 20,00 23% 

5.2 Substancje organiczne i mineralne  próba 30,00 23% 

5.3 Odczyn (pH) osad  próba 20,00 23% 

5.4 Metal ciężki (Cu, Zn, Cr, Cd, Ni, Pb)  próba 60,00 23% 

5.5 Azot amonowy  próba 40,00 23% 

5.6 Azot ogólny  próba 70,00 23% 

5.7 Fosfor ogólny  próba 60,00 23% 

5.8 Magnez  próba 60,00 23% 

5.9 Wapń  próba 60,00 23% 

5.10 Potas   próba 60,00 23% 

5.11 Lotne kwasy tłuszczowe  próba 60,00 23% 

5.12 Rtęć  próba 60,00 23% 
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6. 
 

Pomiar zawartości H2S detektorem gazu – 
pomiar dokonywany na obszarze miasta 
Słupska, gminy Kobylnica i gminy Słupsk 

 za każdą 
rozpoczętą 

godz. 
pomiaru  

55,00 23% 

7. Pomiar zawartości H2S detektorem gazu, - 
pomiar dokonywany jest poza obszarem 
miasta Słupska, gminy Kobylnica i gminy 
Słupsk 

 usługa wycena 
indywidualna 

23% 

 

Tabela nr 9.    Badanie wody  

L.p.  
Rodzaj usługi 

 
PKWiU 

 
Jednostka 

Cena netto 
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1. Pobór próby do analizy fizykochemicznej 
na obszarze miasta Słupska 

 pobór 30,00 23% 

2. Pobór próby do analizy fizykochemicznej 
na obszarze miasta Słupska  
(z transportem klienta) 

 pobór 20,00 23% 

3. Pobór próby do analizy fizykochemicznej 
poza miastem Słupsk 

 godz. 55,00 23% 

4. Pobór próby do analizy fizykochemicznej 
i/lub analizy mikrobiologicznej poza 
miastem Słupsk 

 pobór 20,00 23% 

4.1 Transport  km 1,70  23% 

5.             Analiza fizykochemiczna wody 
5.1 Zapach  próba 5,00 23% 

5.2 Smak  próba 5,00 23% 

5.3 Barwa   próba 10,00 23% 

5.4 Mętność  próba 10,00 23% 

5.5 pH  próba 10,00 23% 

5.6 Przewodność elektryczna właściwa  próba 10,00 23% 

5.7 Amonowy jon  próba 20,00 23% 

5.8 Azotyny  próba 20,00 23% 

5.9 Azotany   próba 20,00 23% 

5.10 Żelazo  próba 30,00 23% 

5.11 Mangan  próba 30,00 23% 

5.12 Chlorki  próba 15,00 23% 

5.13 Fluorki  próba 15,00 23% 

5.14 Siarczany  próba 30,00 23% 

5.15 Twardość ogólna  próba 15,00 23% 

5.16 Indeks nadmanganianowy  próba 20,00 23% 

5.17 Chlor wolny  próba 15,00 23% 

5.18 Liczba bakterii grupy coli  próba 80,00 23% 

5.19 Liczba bakterii grupy coli 
termotolerancyjnych 
Escherichia coli 

 próba 

5.20 Liczba enterokoków kałowych  próba 

5.21 Liczba mikroorganizmów w temperaturze 
22 ±2o C po 72 h 
 lub/i 36±2 oC po 48 h 

 próba 20,00 23% 

UWAGA! Istnieje możliwość negocjacji ceny w przypadku stałych zleceń lub w przypadku większych zleceń. 

Pozostałe, niewymienione analizy będą ustalane na podstawie Rozp. MOŚZNiL (Dz.U. 95/1992 poz. 471).    
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CZĘŚĆ V. USŁUGI PRZYJMOWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH I 

ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW 

V/1. Nieczystości ciekłe 
 
Podstawa prawna: 
Usługa obejmuje przyjęcie (dowożonych samochodami asenizacyjnymi) nieczystości ciekłych poprzez punkt 

zlewny i oczyszczenie ich do stopnia określonego w pozwoleniu wodnoprawnym - zgodnie z decyzją Marszałka 

Województwa Pomorskiego nr DROŚ- SW.7322.16.2013/JS z dnia 31.12.2013 r.  

Decyzja obowiązuje do 31.12.2023 r. 

Ilość nieczystości określona jest na podstawie zainstalowanego na zlewni urządzenia pomiarowego. 

 

Tabela nr 10. Przyjmowanie nieczystości ciekłych  

L.p.  
Rodzaj usługi 

 
PKWiU 

 
Jednostka 

 
Cena netto 

w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1.           Przyjmowanie nieczystości ciekłych na stacji zlewnej w Słupsku 

1.1 Nieczystości ciekłe bytowe ze zbiorników 
bezodpływowych 

37.00.11.0 m3 4,50 8% 

1.2 Nieczystości ciekłe bytowe z przenośnych 
toalet publicznych 

37.00.11.0 m3 15,00 8% 

1.3 Nieczystości ciekłe komunalne ze 
zbiorników bezodpływowych gminy 

37.00.11.0 m3 4,50 8% 

1.4 Nieczystości ciekłe przemysłowe o 
stężeniu CHZT do 10 000 mg/dm3 

37.00.11.0 m3 15,00 8% 

1.5 Nieczystości ciekłe przemysłowe o 
stężeniu CHZT powyżej 10 000 mg/dm3 

37.00.11.0 m3 70,00 8% 

 2.         Przyjmowanie nieczystości ciekłych na stacji zlewnej w Kończewie 

 
2.1 
 

Nieczystości ciekłe bytowe ze zbiorników 
bezodpływowych 

37.00.11.0 m3 7,91 8% 

2.2 Nieczystości ciekłe bytowe z przenośnych 
toalet publicznych 

37.00.11.0 m3 25,00 8% 

2.3 Nieczystości ciekłe komunalne ze 
zbiorników bezodpływowych gminy 

37.00.11.0 m3 7,91 8% 

2.4 Opłata za wydanie dodatkowej karty 
magnetycznej do identyfikacji i rejestracji 
zrzutów nieczystości ciekłych lub odpadów  

37.00.11.0 karta 10,00 23% 
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V/2. Zagospodarowanie odpadów: odzysk  

Podstawa prawna: 

Usługa obejmuje przyjmowanie odpadów, które przetwarzane są w instalacjach na terenie oczyszczalni ścieków 

w Słupsku, zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego znak DROŚ-SO.7243.68.2014/2015.ES z  dnia 

29.01.2015 r. na wytwarzanie odpadów z uwzględnieniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów w związku z 

eksploatacją instalacji – oczyszczalni ścieków wraz z kompostownią zlokalizowaną w Słupsku przy ul. Sportowej 

73, zmieniona postanowieniem znak DROŚ-SO.7243.26.2015.ES z 12.05.2015 r. 

Decyzja obowiązuje do 31.12.2024 r.  

Ilość przyjętych odpadów określana jest na podstawie wskazań wagi w punkcie wagowym na terenie 

oczyszczalni. 

 

Tabela nr 11. Zagospodarowanie odpadów 

L.p.  
Rodzaj usługi 

 
PKWiU 

 
Jednostka 

Cena netto 
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1.          Odpady przeznaczone do przetworzenia na kompostowni odpadów biodegradowalnych do produkcji 
nawozu organicznego BIOTOP 

1.1 Kod: 02 01 03.    Odpadowa masa roślinna 
(odpady m.in. z rolnictwa, sadownictwa, 
leśnictwa, przetwórstwa żywności)                             

38.21.10.0 Mg (tona) Wg 
właściwych 
postępowań  

8% 

1.2 Kod: 02 01 07. Odpady z gospodarki leśnej 
(odpady m.in. z rolnictwa, sadownictwa, 
leśnictwa i przetwórstwa żywności)                             

38.21.10.0 Mg (tona) Wg 
właściwych 
postępowań  

8% 

1.3 Kod: 03 01 01. Odpady kory, korka 
(odpady z przetwórstwa drewna oraz 
produkcji płyt i mebli)                                                                      

38.21.10.0 Mg (tona) Wg 
właściwych 
postępowań  

8% 

1.4 Kod : 03 01 05. Trociny, wióry, ścinki 
drewno, płyta wiórowa, i fornir, inne niż 
wymienione w 03 01 04                                                  

38.21.10.0 Mg (tona) Wg 
właściwych 
postępowań  

8% 

1.5 Kod: 03 03 01. Odpady kory i drewna 
(odpady z produkcji oraz przetwórstwa 
masy celulozowe, papieru i tektury)                                          

38.21.10.0 Mg (tona) Wg 
właściwych 
postępowań  

8% 

 
 
1.6 

Kod: 03 03 08. Odpady z sortowania 
papieru i tektury przeznaczone do 
recyklingu (odpady z produkcji oraz 
przetwórstwa masy celulozowej, papieru i 
tektury)                                                                              

38.21.10.0 Mg (tona) 100,00 8% 

1.7 Kod: 19 08 05. Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe, odwodnione min. 18% 
s.m.                                                                                          

38.21.10.0 Mg (tona) 120,00 8% 

 
1.8 
 

Kod: 19 09 01. Odpady stałe ze wstępnej 
filtracji i skratki (odpady z uzdatniania 
wody pitnej i wody do celów 
przemysłowych)                             

38.21.10.0 Mg (tona) wg 
właściwych 
postępowań  

8% 

1.9 Kod: 19 12 01. Papier i tektura (odpady z 
obróbki np. z obróbki ręcznej, 
mechanicznej, sortowania, zgniatania, 
granulowania) - nie ujęte w innych 
grupach                                                                      

38.21.10.0 Mg (tona) wg 
właściwych 
postępowań  

8% 
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1.10 Kod: 19 12 07. Drewno inne niż 
wymienione w 19 12 06 

38.21.10.0 Mg (tona) wg 
właściwych 

postępowań 

8% 

1.11 Kod: 20 02 01. Odpady ulegające 
biodegradacji (odpady z ogrodów i 
parków, w tym z cmentarzy)                                                                                 

38.21.10.0 Mg (tona) wg 
właściwych 
postępowań  

8% 

 2.          Odpady przeznaczone do przetworzenia w instalacjach oczyszczalni ścieków, do produkcji BIOGAZU 

2.1 Kod: 02 02 01. Odpady z mycia i 
przygotowywania surowców (z 
przygotowywania i przetwórstwa 
produktów spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego)  

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.2 Kod: 02 02 04.Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków (pochodzenia 
zwierzęcego), uwodnione do 8% s.m.  

38.21.10.0 Mg (tona) 120,00 8% 

 
2.3 

Kod: 02 02 04. Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków (pochodzenia 
zwierzęcego) , uwodnione od 8% do 15% 
s.m.                                                     

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.4 Kod : 02 02 04. Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków (pochodzenia 
zwierzęcego), odwodnione powyżej 15% 
s.m.                                             

38.21.10.0 Mg (tona) 180,00 8% 

2.5 Kod: 02 02 99. Inne nie wymienione 
odpady pochodzenia zwierzęcego, 
uwodnione do 15% s.m.                                                                                                     

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.6 Kod: 02 02 99. Inne nie wymienione 
odpady pochodzenia zwierzęcego 
uwodnione powyżej 15% s.m.                                                                                                     

38.21.10.0 Mg (tona) 180,00 8% 

2.7 Kod: 02 03 01. Szlamy z mycia, 
oczyszczania i obierania, odwirowywania i 
oddzielania surowców( odpady z 
przygotowania i przetwórstwa produktów 
i używek spożywczych, odpady 
pochodzenia roślinnego z przygotowania i 
przetwórstwa tytoniu, drożdży i 
produktów ekstraktów drożdżowych, 
przygotowania i fermentacji melasy z 
wyłączeniem 02 07) 

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.8 Kod: 02 03 05. Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków (odpady z 
przygotowania i przetwórstwa produktów 
i używek spożywczych, odpady 
pochodzenia roślinnego z przygotowania i 
przetwórstwa tytoniu, drożdży i 
produktów ekstraktów drożdżowych, 
przygotowania i fermentacji melasy z 
wyłączeniem 02 07), uwodnione do 5% 
s.m.                         

38.21.10.0 Mg (tona) 50,00 8% 

2.9 Kod: 02 03 05. Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków ( odpady z 
przygotowania i przetwórstwa produktów 
i używek spożywczych, odpady 
pochodzenia roślinnego z przygotowania i 
przetwórstwa tytoniu, drożdży i 

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 
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produktów ekstraktów drożdżowych, 
przygotowania i fermentacji melasy z 
wyłączeniem 02 07) , odwodnione 
powyżej 5% s.m.          

2.10 Kod: 02 03 80. Wytłoki, osady i inne 
odpady z przetwórstwa produktów 
roślinnych (z wyłączeniem 02 03 81)  

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.11 Kod: 02 03 99. Inne niewymienione 
odpady  

38.21.10.0 Mg (tona) 180,00 8% 

2.12 Kod: 02 05 80. Odpadowa serwatka 
(odpady z przemysłu mleczarskiego) 

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.13 Kod: 02 06 03. Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków  

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.14 Kod: 02 06 80. Nieprzydatne do 
wykorzystania tłuszcze spożywcze (odpady 
z przemysłu piekarniczego i cukierniczego)                                             

38.21.10.0 Mg (tona) 200,00 8% 

2.15 Kod: 02 07 01. Odpady z mycia, 
oczyszczania i mechanicznego 
rozdrabniania surowców  

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.16 Kod: 02 07 02. Odpady z destylacji 
spirytualiów (odpady z produkcji napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych z 
wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)                                                                                                     

38.21.10.0 Mg (tona) 50,00 8% 

2.17 Kod: 02 07 04. Surowce i produkty 
nieprzydatne do spożycia i przetwórstwa 

38.21.10.0 Mg (tona) 100,00 8% 

2.18 Kod: 02 07 05. Osady z zakładowych 
oczyszczalni ścieków  

38.21.10.0 Mg (tona) 50,00 8% 

2.19 Kod: 02 07 80. Wytłoki, osady moszczowe 
i pofermentacyjne, wywary (odpady z 
produkcji napojów alkoholowych i 
bezalkoholowych z wyłączeniem kawy, 
herbaty i kakao)                                                                     

38.21.10.0 Mg (tona) 50,00 8% 

2.20 Kod: 02 07 99. Inne nie wymienione 
odpady (z produkcji napojów 
alkoholowych i bezalkoholowych z 
wyłączeniem kawy, herbaty i kakao)  

38.21.10.0 Mg (tona) 50,00 8% 

 
2.21 

Kod : 19 08 05. Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe, uwodnione do 8% s.m.                                                                                                         

38.21.10.0 Mg (tona) 50,00 8% 

2.22 Kod: 19 08 05. Ustabilizowane komunalne 
osady ściekowe, odwodnione od 8% s.m.                                                         
do 18% s.m.                                              

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.23 Kod: 19 08 09. Tłuszcze i mieszaniny 
olejów z separacji olej/woda zawierające 
wyłącznie oleje jadalne i tłuszcze 

38.21.10.0 Mg (tona) 140,00 8% 

2.24 Kod: 19 08 99. Inne nie wymienione 
odpady (z oczyszczalni ścieków, nie ujęte 
w innych grupach), uwodnione do 5% s.m.         

38.21.10.0 Mg (tona) 50,00 8% 

2.25 Kod: 19 08 99. Inne nie wymienione 
odpady (z oczyszczalni ścieków, nie ujęte 
w innych grupach), odwodnione powyżej 
5% s.m.                                 

38.21.10.0 Mg (tona) 150,00 8% 

2.26 Kod: 20 01 08. Odpady kuchenne 
ulegające biodegradacji                         

38.21.10.0 Mg (tona) 50,00 8% 

2.27 Kod: 20 01 25. Oleje i tłuszcze jadalne                                                              38.21.10.0 Mg (tona) 300,00 8% 
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2.28 Kod: 20 03 06. Odpady ze studzienek 
kanalizacyjnych,                                  

38.21.10.0 Mg (tona) 120,00 8% 

UWAGA! Istnieje możliwość indywidualnej negocjacji cen dla w/w odpadów przy znaczącej ilości 

dostarczanych odpadów i przy długotrwałych i regularnych dostawach, a także ze względu na ich jakość. 

 

V/3. Nawóz organiczny „Biotop”  

Kompost – „Biotop” to atestowany nawóz organiczny zawierający składniki pokarmowe dla roślin. Stosowany jest do poprawy 

właściwości fizycznych, biologicznych i składu chemicznego gleby w podstawowej produkcji roślinnej. Ponadto 
świetnie nadaje się do kształtowania terenów zieleni miejskiej, trawników, boisk i pól golfowych, w gospodarce 
leśnej, uprawie roślin ozdobnych, szkółkarstwie, gospodarce komunalnej, konserwacji nasypów kolejowych 
i drogowych, wałów ziemnych, przykrywania i rekultywacji terenów zdegradowanych i wysypisk. 

Produkcja nawozu organicznego BIOTOP odbywa się na kompostowni odpadów biodegradowalnych na 

oczyszczalni ścieków w Słupsku zgodnie z zezwoleniem nr 77/04 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 

2.04.2004 r. znak HORnn-4076-9/04. Zezwolenie wydane jest bezterminowo.  

 

Tabela nr 12. Sprzedaż nawozu organicznego Biotop  

L.p. Rodzaj usługi PKWiU Jednostka Cena netto 
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1. Nawóz organiczny „Biotop”, odbiór własny 
z kompostowni na terenie oczyszczalni 
ścieków w Słupsku. 
Sprzedaż hurtowa powyżej 500 Mg  

20.15.80.0 Mg (tona) 35,00 
 

8% 

2. Nawóz organiczny „Biotop”, odbiór własny 
z kompostowni na terenie oczyszczalni 
ścieków w Słupsku. 
Sprzedaż detaliczna do 500 Mg 

20.15.80.0 Mg (tona) 42,00 
 

8% 

3. Transport nawozu „Biotop” samochodem 
DAF z kompostowni na oczyszczalni 
ścieków do miejsca wskazanego przez 
klienta poza terenem Słupska  

 km 5,00 23% 

4. Transport nawozu „Biotop” samochodem 
Scania z kompostowni na oczyszczalni 
ścieków do miejsca wskazanego przez 
klienta poza terenem Słupska  

 km 7,00 23% 

5. Transport nawozu „Biotop” samochodem 
DAF z kompostowni na oczyszczalni 
ścieków do miejsca wskazanego przez 
klienta na terenie miasta Słupska  

 1 transport 60,00 23% 

6. Transport nawozu „Biotop” samochodem 
Scania z kompostowni na oczyszczalni 
ścieków do miejsca wskazanego przez 
klienta na terenie miasta Słupska  

 1 transport 80,00 23% 
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CZĘŚĆ VI. USŁUGI DORADZTWA TECHNICZNEGO 

Spółka „Wodociągi Słupsk” oferuje swoje usługi w zakresie: 

• doradztwa specjalistycznego przy opiniowaniu dokumentacji dla inwestycji dotyczących 

budowy/rozbudowy infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej w szczególności sieci kanalizacyjnych, 

oczyszczalni ścieków, przepompowni. 

• inwestorstwa zastępczego dla przygotowania i realizacji inwestycji wodociągowej i kanalizacyjnej. także 

wykonywanych na czynnych obiektach wodociągowo-kanalizacyjnych, realizowanych również w oparciu o 

wymagania Warunków Kontraktowych FIDIC obejmujące w szczególności: 

o etap przygotowania inwestycji: 

▪ występowanie w imieniu inwestora o decyzje administracyjne takie jak: 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, o warunkach zabudowy 

i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę 

▪ przygotowywanie i przeprowadzenie procedury na opracowanie dokumentacji 

i wykonawstwo inwestycji, również dla przetargów realizowanych w trybie ustawy pzp 

▪ nadzór, weryfikacja zgodności z umową i odbiór dokumentacji na projektowanie, 

▪ weryfikacja spraw terenowo - prawnych, niezbędnych do pozyskania przez inwestora 

prawa do dysponowania terenem na cele budowlane 

o etap realizacji inwestycji 

▪ pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie w specjalnościach: 

konstrukcyjno-budowlanej, instalacji sanitarnych, w zakresie wynikającym z Prawa 

Budowlanego 

▪  prowadzenie rozliczeń wykonanych robót 

▪ udział i nadzorowanie rozruchów technologicznych, 

▪ weryfikacja dokumentacji niezbędnej do odbioru końcowego i przekazania obiektu do 

eksploatacji 

▪ etap gwarancji i rękojmi 

▪ udział w pracach komisji przeglądowej 

▪ nadzór nad usuwaniem zgłoszonych w trakcie eksploatacji wad i usterek. 

 

Powyższe usługi wyceniane będą na podstawie kalkulacji indywidualnej. 
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CZĘŚĆ VII. INNE USŁUGI 

Tabela Nr 13. Usługi różne  

L.p. Rodzaj usługi PKWiU Jednostka Cena netto 
w zł 

Stawka 
podatku 

VAT 

1. Wynajem świetlicy zakładowej dla 
pracownika Spółki  

 godz. 20,00 23% 

2. Wynajem sali konferencyjnej w Centrum 
Ekologicznej Edukacji 

 godz. 100,00 23% 

3. Zważenie w punkcie wagowym na 
oczyszczalni 

 szt. 25,00 23% 

 

 


