
L.p. Nazwa Usługi Jednostka Cena netto

1.1
Odcięcie dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków wynikające z zadłużenia Klienta, niesprawności 

technicznej przyłącza oraz nielegalnego przyłączenie do sieci
usługa 0,00 zł

Przywrócenie dostaw wody i/lub odprowadzania ścieków po wcześniejszym uregulowaniu należności 

wynikające z zadłużenia Klienta i/lub przywrócenia sprawności technicznej przyłącza
Uwaga: stawka zawiera również koszt wcześniejszego odcięcia dopływu wody i/lub odprowadzania ścieków wynikającego z 

zadłużenia Klienta, niesprawności technicznej przyłącza, nielegalnego przyłączenie

1.3
Zawieszenie świadczenia usług na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 3 lata). Demontaż + 

montaż wodomierza na okres zimy w domach letniskowych itp  
usługa 140,00 zł

Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego po uprzednim ujawnieniu 

nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej
Uwaga: stawka zawiera koszt odcięcia dostaw wody i/lub odprowadzenia ścieków, przywrócenie dostaw wody i/lub 

odprowadzenia ścieków oraz ponowny odbiór przyłącza przez przedstawiciela ZUK Tworóg Spółka z o.o. 

Opłata za zakłócanie prawidłowej pracy urządzenia pomiarowego

Uwaga: Opłata naliczona zostanie w wysokości kwoty trzykrotnego okresu rozliczeniowego nie mniej niż 500 zł nie więcej 

niż 5000 zł.  Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesięczne zużycie wody i/lub odprowadzenie ścieków przez odbiorcę 
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2.1 Wodomierz Ø 15-20 mm strumieniowy szt. 170,00 zł

2.2 Wodomierz Ø 15-20 mm objętościowy szt. 260,00 zł

2.3 Wodomierz Ø 25-150 mm

2.4 Wodomierz Ø 15-20 mm strumieniowy szt. 300,00 zł

2.5 Wodomierz Ø 15-20 mm objętościowy szt. 385,00 zł

2.6 Wodomierz Ø 25-150 mm

2.7 Wymiana lub montaż nakładki radiowej uszkodzonej z winy Klienta lub na zlecenie   szt. 175,00 zł

2.8 Plombowanie wodomierza szt. 65,00 zł

2.9
Plombowanie  wodomierza wraz z sprawdzeniem instalacji  po stwierdzeniu nielegalnego zerwania 

plomby przez Klienta 
szt. 160,00 zł
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3.1 Dla pojedynczego inwestora i jednej nieruchomości usługa 60,00 zł

3.2
Za każdą następną nieruchomość np. w przypadku zbiorowego wystąpienia przedstawiciela 

inwestorów (dotyczy nieruchomości zlokalizowanych blisko siebie, na jednym osiedlu)
usługa 20,00 zł

Przepisanie / aktualizacja wydanego zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków

Uwaga: aktualizacja wydanego zapewnienia możliwa jest do roku czasu od daty wygaśnięcia obowiązywania wydanego 

dokumentu. W innych przypadkach wydaje się nowe zapewnienie

3.5
Domu jednorodzinnego, małego obiektu usługowo handlowego (typu np. kiosk), zasilanie jednego 

placu budowy, itp.
usługa 50,00 zł

3.6
Małego osiedla domów jednorodzinnych, budynku wielorodzinnego,  średniego obiektu handlowo-

usługowego itp.
usługa 250,00 zł

3.7 Dużego obiektu produkcyjnego, usługowo-handlowego lub użyteczności publicznej itp. usługa 400,00 zł

Przepisanie / aktualizacja warunków technicznych przyłącza wod-kan

Uwaga: aktualizacja warunków możliwa jest do roku czasu od daty wygaśnięcia obowiązywania wydanego dokumentu. W 

innych przypadkach wydaje się nowe

3.9 Określenie warunków technicznych dla sieci wodociągowej i/lub kanalizacji sanitarnej usługa 250,00 zł

3.10 Uzgodnienie projektu sieci/przyłącza wodociągowego i /lub kanalizacyjnego usługa 50,00 zł

3.11 Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci/przyłącza - wod-kan format A4;A3 usługa 50,00 zł

3.12 Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci/przyłącza - wod-kan format A2;A1 usługa 100,00 zł

3.13 Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci/przyłącza - wod-kan format A0 usługa 200,00 zł

3.14 Nadzór nad wykonaniem przyłącza wodociągowego i /lub kanalizacyjnego usługa/szt. 400,00 zł

3.15 Nadzór techniczny na wykonaniem sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej usługa/mb 10,00 zł

3.16 Konsultacje techniczne w terenie / nadzór branżowy godzina 75,00 zł

3.17
Odbiór techniczny wodomierza „ogrodowego” - podlicznika montowanego indywidualnie przez 

Klienta 
usługa 150,00 zł

3.18
Odbiór techniczny przyłącza wodociągowego i /lub kanalizacyjnego do zawiadomienia o zakończeniu 

budowy 
usługa 100,00 zł

Wycena  indywidualna

Wycena  indywidualna

50,00 zł

Odbiór techniczny 

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych Tworóg Sp. z o.o.

                                                              obowiązujący od 02.01.2020r.                                                     Załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 2/2020

z dnia 02.01.2020r.

Uzgodnienia

CENNIK USŁUG               

Do cen należy doliczyć podatek od towarów i usług VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami (Art.146a Ustawy o podatku od towaru i usług VAT)

250,00 zł

usługa 600,00 zł1.4

Tabela 1  Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody 

usługa1.2

Wycena  indywidualna1.5

Tabela 2 Opłaty związane z montażem, wymianą wodomierza oraz plombowanie 

Tabela 3 Uzgodnienia branżowe, nadzór, odbiory  

3.3

3.8

usługa 30,00 zł

usługa

Określenie warunków technicznych przyłączenia wodociągowego/kanalizacyjnego

Wydanie zapewnienia dostarczania wody i/lub odprowadzania ścieków

Wstawienie wodomierza u Klienta na zlecenie

Wymiana wodomierza u Klienta uszkodzonego z winy Klienta lub na zlecenie

Nadzór nad pracami wykonywanymi na sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej przez firmy zewnętrzne

Konsultacje techniczne / nadzór branżowy
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4.1 Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu usługa 65,00 zł

4.2 Zamknięcie zasuwy liniowej: maksymalnie 2 zasuwy godzina 150,00 zł

4.3 Pomiar ciśnienia wody w sieci wodociągowej lub na przyłączu usługa 150,00 zł

4.4 Czyszczenie kanalizacji do DN 300 wypełnionych osadem do 1/3 wysokości kanału usługa/1mb 19,00 zł

4.5 Czyszczenie kanalizacji do DN 300 wypełnionych osadem do 2/3 wysokości kanału usługa/1mb 27,00 zł

4.6 Czyszczenie studni rewizyjnej  do DN 425 usługa/szt. 70,00 zł

4.7 Czyszczenie studni rewizyjnej  do DN 1200 usługa/szt. 230,00 zł

4.8 Monitoring sieci kanalizacyjnej poprzez kamerowanie usługa/1mb 15,00 zł

4.9 Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu dymotwórczego usługa 150,00 zł

4.10 Uwaga do poz. 4.4 – 4.9.  Do powyższych cen doliczone zostaną koszty dojazdu km 3,30 zł
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5.1 Dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Klienta (w terminie innym niż cykl rozliczeniowy) usługa 60,00 zł

5.2 Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza)
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6.1 Mini koparka  0.15 m3 godzina 75,00 zł

6.2 dodatek za przewóz środkiem transportu do 10 km usługa 150,00 zł

6.3 dodatek za każdy następny 1 km transportu km 5,50 zł

6.4 Koparko ładowarka 0.4-0.8 m3 godzina 110,00 zł

6.5 dodatek za przejazd napędem własnym km 5,50 zł

6.6 Koparka jednonaczyniowa kołowa godzina 135,00 zł

6.7 dodatek za przejazd napędem własnym km 7,50 zł

6.8 Samochód do  3,5t DMC godzina 65,00 zł

6.9 dodatek za przejazd napędem własnym km 3,50 zł

6.10 Samochód do 12 t DMC godzina 90,00 zł

6.11 dodatek za przejazd napędem własnym km 4,50 zł

6.12 Samochód  "BRAMOWIEC" godzina 100,00 zł

6.13 dodatek za przejazd napędem własnym km 5,50 zł

6.14 Zagęszczenie gruntu ubijaniem wibracyjnym do 80 kg godzina 65,00 zł

6.15 dodatek za przewóz środkiem transportu do 10 km usługa 35,00 zł

6.16 dodatek za każdy następny 1 km transportu km 4,50 zł

6.17 Zagęszczenie gruntu walcem ciągnionym  600kg godzina 80,00 zł

6.18 dodatek za przewóz środkiem transportu do 10 km usługa 150,00 zł

6.19 dodatek za każdy następny 1 km transportu km 5,50 zł

6.20 Agregat 45 kVA mg 50,00 zł

6.21 dodatek za transport do 10 km usługa 150,00 zł

6.22 dodatek za każdy następny 1 km transportu km 5,50 zł

6.23 Cięcie asfaltu piłą tarczową spalinową godzina 190,00 zł

6.24 dodatek za przewóz środkiem transportu do 10 km usługa 35,00 zł

6.25 dodatek za każdy następny 1 km transportu km 3,50 zł

6.26 Cięcie piłą łańcuchową godzina 50,00 zł

6.27 dodatek za dojazd z każdy 1 km km 3,50 zł

6.28 Koszenie zieleńców kosiarkami spalinowymi godzina 50,00 zł

6.29 dodatek za dojazd z każdy 1 km km 3,50 zł

6.30 Koszenie kosiarką bijakową godzina 180,00 zł

6.31 dodatek za dojazd z każdy 1 km km 3,50 zł

Uwaga: Sposób rozliczenia sprzętu poz.6.8 – 6.13. ustalony zostanie indywidualnie przed wykonaniem usługi w zależności 

od charakteru zlecenia
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7.1 frakcja 0 - 12,8 tona 100,00 zł

7.2 frakcja 12,8 -  31,5 tona 120,00 zł

7.3 frakcja 31,5 - 63 tona 110,00 zł

7.4 piasek tona 60,00 zł

Wycena indywidualna 

dot. poz. 1,1; 1,2; 1,3; 2,1; 2,2; 2,3; 2,4; 2,5; 2,6; 2,7; 2,8; 2,9; 4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 4,5; 4,6; 4,7; 4,8; 4,9; 5,1; 5,2.

Żużel wielkopiecowy

Pozostałe usługi nie ujęte w cenniku kalkulowane zostaną według indywidualnej wyceny na podstawie stawek RMS zgodnie z 

Zarządzeniem nr 1 z dnia 02.01.2020 rok.                                                                                                 

Do usług wykonywanych w godzinach nocnych (22:00 – 6:00), w soboty, w niedziele i święta płatne +50% ceny  

Tabela 6 Usługi sprzętowe, transportowe, budowlane 

Ceny usług najmu sprzętu wraz z obsługą 

Tabela 7 Sprzedaż kruszyw i piasku  z transportem na terenie gminy Tworóg 

Tabela 5 Usługi odczytów oraz ekspertyzy wodomierza

Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci oraz pomiar ciśnienia

Czyszczenie sieci kanalizacyjnej 

Na wykonanie wyżej wymienionych zleceń należy złożyć pisemne zlecenie, dostarczone do Zakładu w wersji papierowej lub 

elektronicznej na adres e-mail: biuro@tworog.wer.pl 

Tabela 4 Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej 


