
   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:  
Warunki techniczne, opinie oraz 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. 

 

 

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

Stawka 
podatku 

VAT 

1. Wydanie zapewnienia o przyłączeniu 
nieruchomości do sieci wodociągowej/ 
kanalizacji sanitarnej  

36.00.20.0 
37.00.11.0 

 za każdy 
rodzaj sieci 

27,50 8% 

 2. Wydanie warunków technicznych, opinii technicznej przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej/ 
kanalizacji sanitarnej 

2.1 Bez rozbudowy sieci  36.00.20.0 
37.00.11.0 

 za każde 
przyłącze 

27,50 8% 

2.2  Z rozbudową sieci 36.00.20.0 
37.00.11.0 

 za każdy 
rodzaj sieci 

82,00 8% 

2.3 Aktualizacja warunków lub opinii 
technicznej     

36.00.20.0 
37.00.11.0 

usługa 27,50 8% 

3. Uzgodnienie projektu budowlanego 

3.1 Tylko przyłącza 1-2 szt. 36.00.20.0 
37.00.11.0 

usługa 55,00 8% 

3.2 Tylko przyłącza 3-5 szt. 36.00.20.0 
37.00.11.0 

usługa 82,00 8% 

3.3 
 
 

Tylko przyłącza 6-15 szt. 36.00.20.0 
37.00.11.0 

usługa 136,00 8% 

3.4 Tylko przyłącza ≥ 16 szt.  36.00.20.0 
37.00.11.0 

usługa 163,00 8% 

3.5 Sieci o długości do 100 m  36.00.20.0 
37.00.11.0 

 za każdy 
rodzaj sieci, 

bez przyłączy 

55,00 8% 

3.6 Sieci o długości > 100 - 200 m 36.00.20.0 
37.00.11.0 

 za każdy 
rodzaj sieci 

bez przyłączy 

82,00 8% 



3.7 Sieci za każde dalsze rozpoczęte 200 m  36.00.20.0 
37.00.11.0 

 za każdy 
rodzaj sieci, 

bez przyłączy 

27,50 8% 

 
3.8 

Zaopiniowanie koncepcji budowy sieci 
wod.-kan. 

36.00.20.0 
37.00.11.0 

 za każdy 
rodzaj sieci 

25% opłaty 
wg poz. 
3.5-3.7 

8% 

3.9 
 

Sprawdzenie projektu technicznego bez 
pozytywnego uzgodnienia  

36.00.20.0 
37.00.11.0 

usługa 50% wg 
poz. 3.1-

3.7 

8% 

3.10 Zaopiniowanie zmian do uzgodnionego 
projektu technicznego 

36.00.20.0 
37.00.11.0 

usługa 50% wg 
poz. 3.1-

3.7 

8% 

3.11 Aktualizacja uzgodnienia projektu 
technicznego 

36.00.20.0 
37.00.11.0 

usługa 27,50 8% 

4. 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% 

5. 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% 

6. Kontrola i wydanie informacji technicznej 
dotyczącej przeniesienia wodomierza 
głównego na wniosek klienta (bez odbioru 
technicznego)  

36.00.20.0 
 

usługa 55,00 8% 

UWAGA! Dla uzgodnień projektów sieci wod.-kan. (pozycja 3.7-3.10 w tabeli) o długości powyżej 1km stosuje 
się odpowiednio zniżki: długość >1 km - 20% i za każdy następny 1 km - 5% - do 9 km, długość >9 km do 11 km - 
60%, długość>11 km do 14 km - 65%, długość >14 km do 19 km - 70%, długość >20 km - 75%. 

 


