
   Załącznik do Uchwały nr 10/2015 

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

        z dnia 16 października 2015 r. 

 

 

 

Cennik usług technicznych związanych z rozbudową infrastruktury:  
odbiory techniczne sieci i przyłączy  
 
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.  

 

  

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% 

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  

 


