
Załącznik nr 1 

 

 

 

CENNIK USŁUG 

 

Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji STAR – WiK Spółka z o.o. w 

Starogardzie Gdańskim, ul. Lubichowska 128 

 

 

Wprowadzony Zarządzeniem nr 13/2019 Prezesa PWiK STAR-WiK Sp. z o.o. z dnia 07.05.2019 r. 

Obowiązuje od dnia 23 maja 2019 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela nr 1 – Uzgodnienia techniczne 

Lp. Nazwa Usługi 
Cena 
netto 

1 Uzgodnienie projektu budowlanego przyłączy wod - kan 80 zł 

2 Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego 60 zł 

3 Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego 60 zł 

4 
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej lub kanalizacji 
sanitarnej do 100 m 

90 zł 

5 
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej lub kanalizacji 
sanitarnej za każde następne 100 m 

30 zł 

6 
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej lub kanalizacji 
sanitarnej (z przyłączami) do 100 m 

120 zł 

7 
Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej lub kanalizacji 
sanitarnej (z przyłączami) za każde następne 100 m 

30 zł 

8 
Uzgodnienie z zakresie lokalizacji z sieciami wod. – kan. projektów 
budowlanych branżowych – 1 arkusz 

30 zł 

9 
Uzgodnienie z zakresie lokalizacji z sieciami wod. – kan. projektów 
budowlanych innych branżowych – 1 arkusz 

30 zł 

10 Za nieuzgodnienie z winy wykonawcy pobiera się opłatę wg cen z poz. 1 - 9  

 

Tabela nr 2 – Odbiory techniczne 

Lp. Nazwa Usługi 
Cena 
netto 

1 

Za dokonanie odbioru technicznego jednego przyłącza wodociągowego z 
dojazdem, w tym: 
- kontrola wykonawstwa w otwartym wykopie, próba szczelności 
- odbiór przyłącza z podejściem pod wodomierz 

145 zł 

2 
Odbiór podejścia pod wodomierz na terenie nieruchomości lub studni 
wodomierzowej z dojazdem 

55 zł 

3 Jw. za każde następne podejście pod wodomierz bez dojazdu 25 zł 

4 

Za dokonanie odbioru technicznego jednego przyłącza kanalizacji 
sanitarnej z dojazdem, w tym: 
- kontrola wykonawstwa w otwartym wykopie 
- odbiór przyłącza po zasypaniu 

145 zł 

5 
Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu wodociągowego – 
za odcinek o długości do 100 mb z dojazdem 

80 zł 

6 
Za dokonanie odbioru na ciśnienie ulicznego przewodu wodociągowego – 
za każdy następny odcinek o długości do 100 mb bez dojazdu 

30 zł 

7 
Za dokonanie ostatecznego odbioru technicznego ulicznego przewodu 
wodociągowego – za odcinek o długości do 100 mb z dojazdem 

80 zł 

8 
Za dokonanie ostatecznego odbioru technicznego ulicznego przewodu 
wodociągowego – za każdy następny odcinek o długości do 100 mb bez 
dojazdu 

60 zł 

9 
Za dokonanie ostatecznego odbioru technicznego ulicznego przewodu 
kanalizacji sanitarnej – za odcinek o długości do 50 mb z dojazdem 

120 zł 

10 
Za dokonanie ostatecznego odbioru technicznego ulicznego przewodu 
kanalizacji sanitarnej – za każdy następny odcinek o długości do 50 mb bez 
dojazdu 

60 zł 

11 
W przypadku niedokonania odbioru z winy wykonawcy z powodu 
niewłaściwego wykonania robót lub nienależytego przygotowania do 
odbioru pobiera się jednorazową opłatę wg cen wskazanych w poz. 1- 10 

 

 



Tabela nr 3 - Usługi związane z obsługą klienta 

 

 

Za inne czynności nie wymienione w niniejszym cenniku usług jak np. przeglądy w terenie, sprawdzanie 

sprawności uzbrojenia, zagospodarowania terenu, sprawdzanie usunięcia usterek itp. pobiera opłaty wg 

indywidualnej wyceny poniesionych kosztów. 

Powyższe ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT. 

Lp. Nazwa Usługi 
Cena 
netto 

1 Zamknięcie dopływu wody na zasuwie 80 zł 

2 Demontaż wodomierza 100 zł 

3 Trwałe odcięcie poprzez wykopanie przyłącza 

Zgodnie z 
indywidualną 

wyceną 
poniesionych 

kosztów 

4 Montaż i oplombowanie wodomierza 120 zł 

5 Otwarcie dopływu wody na zasuwie 80 zł 

6 Ponowne przyłączenie poprzez wykopanie przyłącza 

Zgodnie z 
indywidualną 

wyceną 
poniesionych 

kosztów 

7 Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej 140 zł 

8 Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej 140 zł 

9 Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie klienta 50 zł 

10 
Wymiana wodomierza na zlecenie klienta w przypadku uszkodzenia przez 
klienta (koszt nie obejmuje ceny wodomierza i modułu radiowego) 

180 zł 

11 
Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej w celu dokonania 
odczytu 

100 zł 

12 Ponowne zaprogramowanie nakładki i złączenie z wodomierzem 60 zł 

13 Ponowne oplombowanie wodomierza 60 zł 

14 
Odbiór wodomierza podlicznika rejestrującego ilość wody bezpowrotnie 
zużytej 
- odbiór każdego następnego wodomierza 

60 zł 
 

20 zł 

15 
Opłata związania ze sprawdzeniem metrologii i ponowną legalizacją 
wodomierza 

Zgodnie z 
indywidualną 

wyceną 
poniesionych 

kosztów 

16 
Usunięcie zatoru kanalizacyjnego 
- dojazd poza terenem miasta Starogard Gdański 

280,00 zł 
9,50 zł/km 

17 

Monitoring sieci kanalizacyjnej: 
- odcinek do 10 m 
- za każdy następny metr 
- dojazd poza terenem miasta Starogard Gdański 

200,00 zł 
10,00 zł 

9,50 zł/km 

18 Odbiór nieczystości ciekłych przez stację zlewną 4,94 zł/m3 


