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Cennik usług dodatkowych związanych ze świadczeniem usług dostarczania wody i/lub 
odprowadzania ścieków 
 

L.p. Rodzaj usługi Jednostka 
Cena netto 

w zł 
Cena netto 

w zł 

1.        Wymiana wodomierzy uszkodzonych oraz wodomierzy dodatkowych mierzących pobór wody 
w lokalach (współczynnik dokładności pomiaru min. R160) 

Miasto Słupsk 

1.1 Wodomierz o średnicy DN 15-20 mm szt. 255,00 + 23% 

1.2 Wodomierz o średnicy DN 25-40 mm szt. 686,50 + 23% 

1.3 Wodomierz od DN 50 mm wg indywidualnej 
wyceny z uwzględnieniem kosztów zakupu 
wodomierza 

szt. * wycena 
indywidualna 

+ 23% 

1.4 Wodomierz ultradźwiękowy DN 15-20 mm szt. 530,00 + 23% 

1.5 Wodomierz ultradźwiękowy DN 25-32 mm szt. 927,50 + 23% 

1.6 Wodomierz ultradźwiękowy DN 40 mm szt.         1.262,50 + 23% 

1.7 Wodomierz ultradźwiękowy od DN 50 mm 
wg indywidualnej wyceny z uwzględnieniem 
kosztów zakupu wodomierza 

szt. * wycena 
indywidualna 

+ 23% 

Gmina Kobylnica 

1.8 Wodomierz o średnicy DN 15-20 mm szt. 287,50 + 23% 

1.9 Wodomierz o średnicy DN 25-40 mm szt. 719,00 + 23% 

1.10 Wodomierz od DN 50 mm wg indywidualnej 
wyceny z uwzględnieniem kosztów zakupu 
wodomierza 

szt. * wycena 
indywidualna 

+ 23% 

1.11 Wodomierz ultradźwiękowy DN 15-20 mm szt. 562,50 + 23% 

1.12 Wodomierz ultradźwiękowy DN 25-32 mm szt.            960,00 + 23% 

1.13 Wodomierz ultradźwiękowy DN 40 mm szt.          1.295,00 + 23% 

1.14 Wodomierz ultradźwiękowy od DN 50 mm 
wg indywidualnej wyceny z uwzględnieniem 
kosztów zakupu wodomierza 

szt. * wycena 
indywidualna 

+ 23% 

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     

usługa 260,00 (1) 
325,00 (2) 

+ 23% 

2.2 Czynności zamknięcia dostawy wody z 
powodu zaległości płatniczych lub innych 
przyczyn wymienionych w art. 8.1 ustawy, 
bez skutecznego zamknięcia 

usługa 130,00 (1) 

 

           162,50  (2) 

+23% 

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

usługa 390,00 (1) 
455,00 (2) 

+ 23% 

2.4 Okresowe zawieszenie (na wniosek 
odbiorcy usług) świadczenia usług dostawy 

usługa 130,00 (1) 
195,00 (2) 

+ 23% 
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wody na terenie m. Słupska bez lub z 
demontażem wodomierza w tym ponowne 
uruchomienie usługi 

 3.        Ponowne oplombowanie wodomierza głównego 

     

     

     

3.1 Oplombowanie wodomierza głównego po 
zgłoszeniu przez odbiorcę usług zerwania 
plomb 

szt. 65,00 (1) 
97,50 (2) 

+ 23% 

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

szt. 130,00 (1) 
         162,50 (2) 

+ 23% 

  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. 

Miasto Słupsk 

4.1. Wodomierz o średnicy DN 15 – 20 mm szt. 450,00 + 23% 

4.2. Wodomierz o średnicy DN 25 – 40 mm szt. 580,00 + 23% 

4.3. Wodomierz powyżej 50 mm wg 
indywidualnej wyceny z uwzględnieniem 
opłat za wykonywanie czynności 
urzędowych  

szt. * wycena 
indywidualna 

+ 23% 

Gmina Kobylnica 

4.4. Wodomierz o średnicy DN 15 – 20 mm szt. 515,00 + 23% 

4.5. Wodomierz o średnicy DN 25 – 40 mm  645,00   

4.6. Wodomierz powyżej 50 mm wg 
indywidualnej wyceny z uwzględnieniem 
opłat za wykonywanie czynności 
urzędowych  

szt. * wycena 
indywidualna 

+ 23% 

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

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

m3 wg cennika** + 23% 

(1) – koszt usługi realizowanej na terenie m. Słupsk 
(2) – koszt usługi realizowanej na terenie gm. Kobylnica 

* wycena indywidualna = koszt materiałów wg aktualnych cen zakupu oraz niezbędny nakład pracy × stawka 

zł/r-g, niezbędnych do realizacji usługi 
** cena za 1 m3 wody dla odbiorców należących do grupy przemysł - zgodnie z aktualnie obowiązującą 
taryfą za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. 

 

 


