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Załącznik nr 2 do Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków 

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH 
Wodociągi Krośnieńskie 

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Spółka z o.o. 
                                                                     

                                                                         Obowiązuje od dnia 01.02.2023 r. 

 

GOSPODARKA WODOMIERZOWA 

Lp. Nazwa usługi 
Cena netto 

[ zł ] 
Cena brutto 

[ zł ] 

1. 

Plombowanie wodomierza dodatkowego ( woda bezpowrotnie zużyta), wodomierza 
na ujęciu własnym (wodomierz ściekowy) 
Wykonanie plombowania wodomierza dodatkowego, wodomierza na ujęciu własnym. 

 Usługa wykonana w bryle budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym 
( 8% VAT )*, 

 Usługa wykonana poza budynkiem lub/i  w budynku nie objętym społecznym programem 
mieszkaniowym ( 23% VAT ). 

 
 

79,53 zł 
 

79,53 zł 

 
 

85,89 zł 
 

97,82 zł 

2. 

Usługa legalizacji i wymiany wodomierza – dla odbiorców usługi z Gminy Krosno 
 dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta) 
 lub wodomierza na ujęciu własnym (wodomierz ściekowy). 

Usługa wykonywana na zlecenie odbiorcy usług. 
Usługa obejmuje: 
Wykonanie wymiany wodomierza dodatkowego lub wodomierza ściekowego na przyłączu 
własnym odbiorcy usług. Wymiana jest związana z utratą ważności cechy legalizacyjnej 
wodomierza dodatkowego lub wodomierza ściekowego. 

 Usługa wykonana w bryle budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym  
( 8% VAT )*, 

 Usługa wykonana poza budynkiem lub/i  w budynku nie objętym społecznym programem 
mieszkaniowym ( 23% VAT ). 

 
 
 
 
 
 
 

205,14 zł 
 

205,14 zł 

 
 
 
 
 
 
 

221,55 zł 
 

252,32 zł 

3. 

Usługa legalizacji i wymiany wodomierza – dla odbiorców usługi z pozostałych Gmin 
 dodatkowego (woda bezpowrotnie zużyta) 
 lub wodomierza na ujęciu własnym (wodomierz ściekowy). 

Usługa wykonywana na zlecenie odbiorcy usług. 
Usługa obejmuje: 
Wykonanie wymiany wodomierza dodatkowego lub wodomierza ściekowego na przyłączu 
własnym odbiorcy usług. Wymiana jest związana z utratą ważności cechy legalizacyjnej 
wodomierza dodatkowego lub wodomierza ściekowego. 

 Usługa wykonana w bryle budynku objętego społecznym programem mieszkaniowym  
( 8% VAT )*, 

 Usługa wykonana poza budynkiem lub/i  w budynku nie objętym społecznym programem 
mieszkaniowym ( 23% VAT ). 

 
 
 
 
 
 
 

247,15 zł 
 

247,15 zł 

 
 
 
 
 
 
 

266,92 zł 
 

303,99 zł 

*Obniżona stawka VAT będzie stosowania dla usług związanych z gospodarką wodomierzową, jeśli zostaną spełnione łącznie dwa 
warunki: 

1. Roboty wykonywane będą w bryle budynku, 
2. Roboty wykonywane będą w budownictwie objętym społecznym programem mieszkaniowym, do którego nie zalicza się:  

 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2 
 lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2 

 

USŁUGI POZOSTAŁE 

Lp. Nazwa usługi Cena netto  
[ zł ] 

Cena brutto 
[ zł ] 

1. 

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
lub na przyłączach będących w posiadaniu Odbiorcy usług -praca samochodu WUKO 
na zlecenie odbiorcy w godzinach 7-15 w dni robocze za pierwsze 30 min. pracy 
Koszt usługi obejmuje: 
1. Jednorazową opłatę ryczałtową, 
2. Dojazd wg ilości przejechanych km (z bazy do Klienta i z powrotem), 
3. Ilość zużytej wody (fakturowana według ceny wody do celów ppoż. z aktualnie 

obowiązującej taryfy dla Gminy Krosno). 
Usługa obejmuje pracę samochodu WUKO z obsługą za pierwsze 30 min  pracy. 

170,21 zł/r-g 
+8,19 zł/km 

 
183,83 zł/r-g 
+ 8,85 zł/km 
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1a. 

Opłata dodatkowa za roboczogodzinę pracy samochodu WUKO na zlecenie odbiorcy 
w godzinach 7-15 w dni robocze w przypadku usługi trwającej powyżej 30 min.  
(Usługa wykonywana na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lub na przyłączach 
będących w posiadaniu Odbiorcy usług).  
Opłata dodatkowa jest doliczana do opłaty ryczałtowej w pozycji 1. w przypadku usługi 
trwającej dłużej niż 30 min. Opłata dodatkowa jest pobierana za dodatkowy czas trwania 
usługi ponad 30 min. ustalone ryczałtowo.  

340,42 zł/r-g 367,66 zł/r-g 

2. 

Udrażnianie i czyszczenie kanalizacji na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
lub na przyłączach będących w posiadaniu Odbiorcy usług - praca samochodu WUKO 
na zlecenie odbiorcy poza godzinami 7-15 w dni robocze  oraz w sobotę, niedzielę 
i święta za pierwsze 30 min. pracy  
Koszt usługi obejmuje: 
1. Jednorazową opłatę ryczałtową, 
2. Dojazd wg ilości przejechanych km (z bazy do Klienta i z powrotem), 
3. Ilość zużytej wody (fakturowana według ceny wody do celów ppoż. z aktualnie 

obowiązującej taryfy dla Gminy Krosno). 
Usługa obejmuje pracę samochodu WUKO z obsługą za pierwsze 30 min  pracy. 

195,10 zł/r-g 
+ 8,19 zł/km 

210,71 zł/r-g 
+ 8,85 zł/km 

2a. 

Opłata dodatkowa za roboczogodzinę pracy samochodu WUKO na zlecenie odbiorcy 
poza godzinami 7-15 w dni robocze i w niedzielę w przypadku usługi trwającej powyżej 
30 min. (Usługa wykonywana na wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej lub na 
przyłączach będących w posiadaniu Odbiorcy usług). 
Opłata dodatkowa jest doliczana do opłaty ryczałtowej w pozycji 2. w przypadku usługi 
trwającej dłużej niż 30 min. Opłata dodatkowa jest pobierana za dodatkowy czas trwania 
usługi ponad 30 min. ustalone ryczałtowo.  

390,20 zł/r-g 
 

421,42 zł/r-g 
 

3. 

Dowóz wody beczkowozem na zlecenie klienta.  
Wykonanie usługi dowozu wody  na zlecenie klienta na wskazaną posesję wraz z obsługą. 
Usługa wykonywana jest w dni robocze. 
Koszt usługi obejmuje: 
1. Jednorazową opłatę ryczałtową, 
2. Dojazd wg  ilości przejechanych km (z bazy do Klienta i z powrotem), 
3. Ilość wody (fakturowana według ceny wody do celów ppoż. z aktualnie obowiązującej taryfy 

dla Gminy Krosno). 
 Maksymalna jednorazowa ilość wody: 4,7 m3. 
 Każdy dodatkowy kurs w zleceniu obejmuje wyłącznie opłatę za dojazd i wodę. 

    39,35 zł/r-g  
+ 8,33 zł/km 

 

42,50 zł/r-g 
+ 9,00 zł/km 

 

4. Opłata za przyjęcie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej na Oczyszczalni Ścieków 28,07 zł/m3 30,32 zł/m3 

 

USŁUGI POZOSTAŁE - SPRZĘT 

Lp. Nazwa usługi 
Cena netto  

[ zł ] 
Cena brutto 

[ zł ] 

1. 

Wykorzystanie urządzenia do zadymiania (zł/r-g) 
Wykonanie usługi z wykorzystaniem urządzenia do zadymiania z dmuchawą FOGI wraz 
z agregatem prądotwórczym wraz z obsługą. Rozliczenie kosztów usługi według motogodziny 
pracy sprzętu. Dojazd rozliczany odrębnie za ilość km. 

359,18 zł/r-g  
+3,81 zł/km 

441,79 zł/r-g  
+4,69 zł/km 

2. 

Wykorzystanie urządzenia do wykrywania wycieków na przyłączu wodociągowym 
będącym w posiadaniu Odbiorcy usług ( zł/r-g ) 
Wykonanie usługi z wykorzystaniem urządzenia do wyszukiwania wycieków na przyłączu 
wodociągowym będącym w posiadaniu Odbiorcy usług wraz z obsługą. Zakres prac obejmuje 
czas rozstawienia urządzeń oraz zebranie i analizę danych w dniu następnym.                         
Dojazd rozliczany odrębnie za ilość przejechanych km. 

108,76 zł/r-g 
+ 3,81 zł/km 

133,77 zł/r-g 
+ 4,69 zł/km 

3. 

Wykorzystanie urządzenia do kamerowania  SeeSnake na przyłączu kanalizacyjnym 
będącym w posiadaniu Odbiorcy usług ( zł/mb ) 
Wykonanie usługi z wykorzystaniem kamery ( system diagnostyczny SeeSnake) za 1 mb 
inspekcji przewodu. Dojazd rozliczany odrębnie za ilość przejechanych km. 

15,53 zł/mb 
+3,81 zł/km 

19,10 zł/mb 
+4,69 zł/km 

        
USŁUGI NIE UJĘTE W CENNIKU USŁUG DODATKOWYCH ROZLICZANE SĄ Z ODBIORCĄ USŁUG NA PODSTAWIE 

INDYWIDUALNEJ KALKULACJI.  
 


