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 Cennik usług dodatkowych związanych ze świadczeniem usług dostarczania 

wody i odprowadzania ścieków 

 

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 

36.00.20.0 szt. wycena 
indywidualna 

8% 



opłat za wykonywanie czynności 
urzędowych  

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 m
3
 wody dla odbiorców należących do grupy: przemysł i produkcja spożywcza - zgodnie 

z aktualnie obowiązującą taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 
 

 

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% 

 

 
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 

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



wodomierza wewnętrznego    mierzącego 
zużycie wody w lokalu  

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% 

 
 
 
 
 
 


