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Cennik usług dodatkowych

świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn. 

miary
Cena netto Cena brutto

Stawka 

VAT

I

Wodomierze domowe

1      Ø  15 – 20     (Js; WS; Jsb 1,5 - 2,5) szt. 43,91 54,01 23%

2      Ø  25 – 32     (WS 3,5-6,0; Js 3,5-6,0; Jsb 25-30) szt. 162,60 200,00 23%

3      Ø  40             (Jsb 40; WS 10; Js 10) szt. 243,92 300,02 23%

Wodomierze przemysłowe

4      Ø  50  -  80     (MZ, MW, MP 50/65/80; WS-JS 15) szt. 500,50 615,62 23%

5      Ø 100 - 125    (MZ; MW; JS 100) szt. 697,57 858,01 23%

6      Ø  150            (MZ; MW; JS 150) szt. 834,96 1 027,00 23%

Wodomierze sprzężone

7      Ø  50  -  80     (50-80/20) szt. 1053,66 1 296,00 23%

8      Ø  100            (100/20) szt. 1200,00 1 476,00 23%

9      Ø  150            (150/40) szt. 1585,36 1 949,99 23%

Wodomierze studzienne

10      Ø  80 - 100     (MK 80; MK 100) szt. 721,96 888,01 23%

11      Ø  150            (MK 150) szt. 1487,81 1 830,01 23%

12 Sprawdzenie metrologiczne* wodomierza  Ø 15 – 20     szt. 178,86 220,00 23%

13

Sprawdzenie metrologiczne wodomierza powyżej Ø 20; wodomierza w 

klasie C.

Wykonanie rejestru rozbioru wody na przyłączu , rejestru ciśnienia

szt. 260,16 320,00 23%

14 Sprzedaż wodomierza regenerowanego  Ø 15 – 20     szt. 53,66 66,00 23%

15 Wymiana wodomierza Js 1,5 - 2,5 na instalacji (1 szt.)**  szt. 158,54 195,00 23%

16 Wymiana wodomierza Js 1,5 - 2,5 na instalacji *** szt. 117,89 145,00 23%

17
Plombowanie wodomierza na śrubunkach;

ocena techniczna instalacji / wodomierza; pomiar ciśnienia
szt. 48,78 60,00 23%

18

Montaż nakładki i programowanie modułu radiowego z dojazdem (bez 

urządzenia); demontaż wodomierza na czas określony; programowanie i 

odczyt danych z rejestratora modułu radiowego; uzgodnienie i nadzór 

przeniesienia wodomierza z plombowaniem

szt. 186,99 230,00 23%

19 Prace monterskie rbg 79,67 97,99 23%

Ekspertyza urzędowa - koszt wg stawek urzędowych łącznie ze 

sprawdzeniem metrologicznym i świadectwem

     ø 15-40 (w tym 221,40 brutto opłaty urzędowej) szt. 358,86 441,40 23%

     ø 50-150 (w tym 307,50 brutto opłaty urzędowej) szt. 510,16 627,50 23%

     wodomierze sprzężone (w tym 369,00 brutto opłaty urzędowej) szt. 560,16 689,00 23%

**

***

Remont, regulacja i legalizacja wodomierzy, usługi instalacyjne i metrologiczne

*

Remont, regulacja i legalizacja wodomierzy

Usługi instalacyjne i metrologiczne

Cena zawiera : dojazd, cenę remontu wodomierza, montaż i demontaż na instalacji, spisanie protokołu, plombowanie na 

śrubunkach.

Cena wymiany kolejnych wodomierzy  pod tym samym adresem

stawka urzędowa ze 

sprawdzeniem 

metrologicznym
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Cennik usług dodatkowych

świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn. 

miary
Cena netto Cena brutto

Stawka 

VAT

Remont/regulacja wodomierzy powyżej Q3 150 m3/h wycena indywidualna.

II

1
ścieki bytowe *

 (wartość  maksymalna stężenia ChZT: 3700 mgO2/l )
m³ 6,00 6,48 8%

2
ścieki bytowe * 

(wartość stężenia ChZT > 3.700 mgO2/l ≤ 8.000 mgO2/l)
m³ 12,00 12,96 8%

3
ścieki przemysłowe **                                                                                         

(wartość stężenia ChZT ≤ 8.000 mgO2/l)
m³ 14,00 15,12 8%

4
ścieki bytowe * i/lub przemysłowe **                                                                                         

(wartość stężenia ChZT > 8.000 mgO2/l ≤ 18.000 mgO2/l )
m³ 25,00 27,00 8%

5
ścieki bytowe * i/lub przemysłowe **                                                                                         

(wartość stężenia ChZT > 18.000 mgO2/l
m³ 38,00 41,04 8%

6 ścieki z przydomowych oczyszczalni ścieków m³ 55,00 59,40 8%

7 przenośne kabiny sanitarne m³ 24,00 25,92 8%

8 pobór wody technologicznej m³ 1,50 1,62

9 opróżnianie zbiorników toalet z kamperów i przyczep campingowych m³ 0,00 0,00

*

**

III

1 Wykrywanie i oznaczanie ilościowe E.coli z potwierdzeniem szt. 56,00 68,88 23%

2 Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii grupy coli z potwierdzeniem szt. 56,00 68,88 23%

3 Enterokoki kałowe z potwierdzeniem szt. 55,00 67,65 23%

4 Pakiet: badanie 1 + 2 + 3 szt. 100,00 123,00 23%

5
Wykrywanie i oznaczanie ilościowe bakterii Pseudomonas aeruginosa z 

potwierdzeniem
szt. 60,00 73,80 23%

6 Ogólna liczba bakterii w 1ml wody w 36 ºC po 48 h inkubacji (podłoże agar) szt. 25,00 30,75 23%

7 Ogólna liczba bakterii w 1ml wody w 22 ºC po 72 h inkubacji (podłoże agar) szt. 25,00 30,75 23%

8 Oznaczanie fluorków metodą jonoselektywną szt. 40,00 49,20 23%

9 Oznaczanie azotu amonowego lub jonu amonowego szt. 32,00 39,36 23%

10 Oznaczanie azotu azotanowego lub azotanów szt. 30,00 36,90 23%

11 Oznaczanie azotu azotynowego lub azotynów szt. 25,00 30,75 23%

ścieki przemysłowe - ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z 

prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich 

mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu

Oczyszczanie ścieków dostarczanych do stacji zlewnych

Sprzedaż wodomierzy regenerowanych z poz. 2-11 : cena remontu i legalizacji + 15 %.

Cennik remontu wodomierzy nie obejmuje kosztu zużytych części zamiennych (poza modelami APATOR - Powogaz, Metron). 

Cena remontu wodomierzy na wodę ciepła i gorącą: wartość remontu wg cennika + koszty części zamiennych. Remont i 

legalizacja wod. kl. C: cena wg cennika + koszty zużytych części. 

Remont i legalizacja wodomierzy w dostawie powyżej 10 szt. - rabat - 5%, powyżej 50 szt. - rabat 10%.

Regulacja i legalizacja wodomierza bez remontu: 25% ceny remontu.

ścieki bytowe - ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, powstające w 

wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z 

tych budynków

Badania laboratoryjne
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Cennik usług dodatkowych

świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn. 

miary
Cena netto Cena brutto

Stawka 

VAT

12 Oznaczanie azotu Kjeldahla lub organicznego szt. 55,00 67,65 23%

13 Pakiet: oznaczanie azotu ogólnego (10 + 11 +12) szt. 100,00 123,00 23%

14 Oznaczanie barwy szt. 10,00 12,30 23%

15 Oznaczanie BZT5 szt. 40,00 49,20 23%

16 Oznaczanie ChZT szt. 40,00 49,20 23%

17 Oznaczanie chloru wolnego szt. 10,00 12,30 23%

18 Oznaczanie chlorków szt. 17,00 20,91 23%

19
Oznaczanie detergentów (substancji powierzchniowo czynnych 

anionowych)
szt. 83,00 102,09 23%

20 Oznaczanie indeksu fenolowego szt. 55,00 67,65 23%

21 Oznaczanie fosforanów szt. 29,00 35,67 23%

22 Oznaczanie fosforu ogólnego szt. 50,00 61,50 23%

23 Oznaczanie kwasowości-zasadowości szt. 17,00 20,91 23%

24 Oznaczanie magnezu (metoda obliczeniowa) szt. 17,00 20,91 23%

25 Oznaczanie manganu (metoda kolorymetryczna) szt. 25,00 30,75 23%

26 Oznaczanie mętności szt. 10,00 12,30 23%

27 Oznaczanie odczynu szt. 10,00 12,30 23%

28 Oznaczanie siarczanów (metoda wagowa) szt. 45,00 55,35 23%

29 Oznaczanie siarczanów (metoda kolorymetryczna) szt. 10,00 12,30 23%

30 Oznaczanie substancji ekstrahujących się eterem naftowym szt. 45,00 55,35 23%

31 Oznaczanie zawiesiny ogólnej szt. 40,00 49,20 23%

32
Pakiet: oznaczanie substancji ekstrahujących się eterem naftowym oraz 

zawiesiny ogólnej w badaniach wód opadowych i roztopowych (30 + 31)
szt. 70,00 86,10 23%

33 Oznaczanie substancji rozpuszczonych lub suchej pozostałości szt. 50,00 61,50 23%

34
Oznaczanie substancji rozpuszczonych mineralnych lub suchej pozostałości 

mineralnej
szt. 50,00 61,50 23%

35 Oznaczanie zawiesiny łatwoopadającej szt. 12,00 14,76 23%

36 Pomiar przewodności elektrycznej właściwej szt. 10,00 12,30 23%

37 Oznaczanie tlenu rozpuszczonego szt. 10,00 12,30 23%

38 Oznaczanie twardości ogólnej (metoda miareczkowa) szt. 17,00 20,91 23%

39 Oznaczanie wapnia (metoda miareczkowa) szt. 17,00 20,91 23%

40 Oznaczanie zapachu szt. 5,00 6,15 23%

41 Oznaczanie żelaza ogólnego (metoda kolorymetryczna) szt. 20,00 24,60 23%

42 Pomiar temperatury wody lub ścieków szt. 5,00 6,15 23%

43 Oznaczanie utlenialności szt. 28,00 34,44 23%

44 Analiza osadu czynnego (badanie mikroskopowe) szt. 50,00 61,50 23%

45 Oznaczenie glinu (metoda kolorymetryczna) szt. 50,00 61,50 23%

46 Oznaczenie suchej masy osadu lub wilgotności szt. 50,00 61,50 23%

47 Oznaczenie substancji organicznych i mineralnych w osadzie ściekowym szt. 55,00 67,65 23%

48
Oznaczenie metali ciężkich w wodzie lub ściekach - 1 oznaczenie (Zn, Cu, 

Fe, Mn, Cd, Pb, Cr, Ni)
szt. 20,00 24,60 23%
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Cennik usług dodatkowych

świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn. 

miary
Cena netto Cena brutto

Stawka 

VAT

49
Ręczny pobór próbek wody lub ścieków (ilość próbek nieograniczona). 

Pobór próbek poza Opolem - dojazd 0,84 zł/km.
godz. 25,00 30,75 23%

50
Automatyczny pobór próbek ścieków (średniodobowy) 

Cena zależna od punktu pobierania próbek i ilości pobieranych próbek
szt. 23%

51 Sprzedaż wody dejonizowanej litr 0,75 0,92 23%

52 Oznaczanie indeksu oleju mineralnego (węglowodorów ropopochodnych) szt. 125,00 123,00 23%

53

IV

1 Pobór prób ścieków jedn. netto brutto

a) dojazd, montaż i demontaż urządzenia do poboru prób godz. 107,00 131,61 23%

b1) pobór prób - obsługa rbg 78,80 96,92 23%

b2) pobór prób - praca urządzenia do poboru prób mtg 12,00 14,76 23%

2 Badanie prób ścieków szt.

V

1

a)        stawka roboczogodziny rbg 28,90 35,55 23%

b)        samochód dostawczy mtg 130,32 160,29 23%

c)        koszt przejazdu km 3,48 4,28 23%

2

a)        obsługa godz. 57,80 71,09 23%

b)        praca sprzętu godz. 24,70 30,38 23%

c)        koszt przejazdu km 3,48 4,29 23%

3

a)        praca samochodu specjalistycznego usł. 390,00 479,70 23%

b)        koszt dojazdu na miejsce wykonania usługi km 4,92 6,05 23%

c)        stawka roboczogodziny jednego pracownika obsługi rbg 34,70 42,68 23%

4

a)        praca samochodu specjalistycznego (z kierowcą) mtg 390,00 479,70 23%

b)        stawka roboczogodziny jednego pracownika obsługi rbg 34,68 42,66 23%

c)        koszt przejazdu km 4,92 6,05 23%

5

a1)        obsługa godz. 28,90 35,55 23%

a2)        obsługa - korelator godz. 57,80 71,09 23%

b1)        praca sprzętu godz. 41,20 50,68 23%

b2)        praca sprzętu - korelator godz. 100,00 123,00 23%

c)        koszt przejazdu km 3,48 4,29 23%

Usługi wodociągowo - kanalizacyjne

Za usługę w dni wolne od pracy, święta i w godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) stawka wyższa o 25%.

wycena indywidualna

* Dotyczy usług wykonywanych przez Dział Ochrony Środowiska na zlecenie klienta

Pobór i badanie prób ścieków *

według pkt. III - Badania laboratoryjne

Wykonanie przeglądów przedwykonawczych, powykonawczych i przedodbiorowych oraz nadzór nad prowadzonymi 

robotami instalacyjnymi na sieciach Spółki

Odpompowanie wody z użyciem pomp elektrycznych *

Czyszczenie przepompowni przydomowej przy użyciu samochodu specjalistycznego

Czyszczenie studzienek i kanałów *        

Lokalizacja wycieków *   **
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Cennik usług dodatkowych

świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn. 

miary
Cena netto Cena brutto

Stawka 

VAT

6

a)        obsługa godz. 28,90 35,55 23%

b)        praca sprzętu godz. 65,20 80,20 23%

c)        koszt przejazdu km 3,48 4,29 23%

d)        agregat prądotwórczy do 2 kW - praca sprzętu mtg 13,70 16,85 23%

e)        agregat prądotwórczy do 2 kW - zużycie paliwa

7

a)        obsługa godz. 34,70 42,68 23%

b)        wynajem sprzętu (ogrodzenie, oświetlenie) doba 10,40 12,79 23%

c)        koszt przejazdu km 3,48 4,28 23%

8

a)    prace serwisowe rbg 70,00 86,10 23%

b)        dojazd km 3,48 4,28 23%

c)        materiały zużyte do naprawy pompy

d)        inne koszty bezpośrednie (takie jak usługi zewnętrzne)

9

a) obsługa godz. 300,00 369,00 123%

b) koszt przejazdu samochodu ( z kierowcą ) km 3,48 4,28 23%

c) stawka roboczogodziny jednego pracownika obsługi rgb 34,70 42,68 23%

10

a) usługa doba 300,00 369,00 23%

b) koszt dowozu cysterny km 4,92 6,05 23%

11
Sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego lub kosztorysu 

powykonawczego - za wykonanie jednej pozycji kosztorysowej
zł/1 poz. 4,80 5,90 23%

12

a) stawka roboczogodziny pracy jednego pracownika obsługi rbg 34,70 42,68 23%

b) praca samochodu specjalistycznego (z kierowcą) mtg 348,00 428,04 23%

b1) koszt  przejazdu samochodu specjalistycznego km 4,92 6,05 23%

c) Samochód dostawczy mtg 112,50 138,38 23%

c1) koszt  przejazdu samochodu dostawczego km 3,48 4,28 23%

d) inspekcja kamerą TV godz. 300,00 369,00 23%

d1) koszt  przejazdu samochodu dostawczego z kamerą TV km 3,48 4,28 23%

e) praca sprzętu - agregat prądotwórczy do 7kW mtg 19,70 24,23 23%

e1) praca sprzętu - agregat prądotwórczy do 7kW - zużycie paliwa

f) materiały zużyte do wykonania usługi

13

a) stawka roboczogodziny pracy jednego pracownika obsługi rbg 34,70 42,68 23%

b) Samochód dostawczy mtg 112,50 138,38 23%

b1) koszt  przejazdu samochodu dostawczego km 3,48 4,28 23%

Inspekcja kanalizacji sanitarnej kamerą 

wg zużycia i cen bieżących

Koszty zakupu + 10% narzutu

Poniesiony rzeczywisty koszt

Wynajem cysterny z wodą

Bezwykopowa renowacja kanałów metodą krótkiego rękawa

wg zużycia i cen bieżących

Wykrywanie przyłączy *

Zabezpieczenie miejsca awarii *

Prace serwisowe przy pompowniach sanitarnych

koszt zakupu + 10% narzutu

Bezwykopowa naprawa- reprofilacja studni, komór o przekroju kołowym i prostokątnym
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Cennik usług dodatkowych

świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn. 

miary
Cena netto Cena brutto

Stawka 

VAT

c) praca samochodu specjalistycznego (z kierowcą) mtg 348,00 428,04 23%

c1) koszt  przejazdu samochodu specjalistycznego km 4,92 6,05 23%

d) praca sprzętu - myjka wysokociśnieniowa mtg 154,00 189,42 23%

d1) praca sprzętu - myjka wysokociśnieniowa - zużycie paliwa

e) praca sprzętu - system do mechanicznej renowacji mtg 320,00 393,60 23%

f) praca sprzętu - agregat prądotwórczy do 24 kW mtg 42,00 51,66 23%

f1) praca sprzętu - agregat prądotwórczy do 24 kW - zużycie paliwa

g) materiały zużyte do wykonania usługi

h) utylizacja odpadów powstałych w czasie czyszczenia

*

**

VI

1 Stawka roboczogodziny rbg 28,90 35,55 23%

2 Stawka roboczogodziny warsztatowej rbg 70,00 86,10 23%

3 Normatywny czas rbg

4 Zużyte materiały

5

5.1
       Samochód dostawczy o ładowności od 0,2 do 1,5 t

       (DMC 3,5 t) z kierowcą *
godz. 125,00 153,75 23%

5.2
       Samochód dostawczy z HDS o ładowności do 0,9 t 

       z kierowcą *
mtg 130,32 160,29 23%

5.3

a)              praca sprzętu (z operatorem) mtg 131,88 162,21 23%

b)              przejazd za pierwsze 10 km km 70,32 86,49 23%

c)              przejazd za każde następne 5 km km 31,92 39,26 23%

5.4

a)              praca sprzętu (z operatorem) mtg 189,72 233,36 23%

b)              przejazd za pierwsze 10 km km 97,56 120,00 23%

c)              przejazd za każde następne 5 km km 41,04 50,48 23%

5.5        Minikoparka gąsienicowa (z operatorem) mtg 101,76 125,16 23%

5.6        Ładowarka jednonaczyniowa o pojemności 1,25-1,50 m3 

a)              praca sprzętu (z operatorem) mtg 138,48 170,33 23%

b)              przejazd za pierwsze 10 km km 101,88 125,31 23%

c)              przejazd za każde następne 5 km km 47,04 57,86 23%

5.7
       Sprężarka powietrza spalinowa przewoźna 

       o wydajności 4-5 m3 mtg 108,84 133,87 23%

5.8
       Wózek transportowy widłowy z napędem spalinowym

       o nośności 2t
mtg 93,48 114,98 23%

5.9        Pozostały sprzęt nie ujęty w cenniku mtg

6 Ciągnik rolniczy mtg 75,84 93,28 23%

wg cen bieżacych 

+ koszty zakupu (Kz = 20%) 

       Koparka jednonaczyniowa kołowa o pojemności 0,40 m3

       Koparka jednonaczyniowa kołowa o pojemności 0,15 m3

Za usługę w dni wolne od pracy, święta i w godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) stawka wyższa o 25%.

wg zużycia i cen bieżących

koszt zakupu + 10% narzutu

Usługi montażowo-budowlane i instalacyjne

wg KNR, KNNR 

lub kalkulacja indywidualna

W przypadku błędnego zlokalizowania miejsca awarii (rozpiętość ± 5 mb) zamawiający nie jest obciążany za pracę sprzętu.

wg średnich stawek podanych w 

"SEKOCENBUD"

wg ilości odpadów i cen bieżących za utylizację

wg zużycia i cen bieżących

Sprzęt transportowy, specjalistyczny i budowlany
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Cennik usług dodatkowych

świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn. 

miary
Cena netto Cena brutto

Stawka 

VAT

7 Samochód samowyładowczy od 5-10t z kierowcą godz. 180,00 221,40 23%

7.1 koszt przejazdu km 4,92 6,05 23%

8 Zagęszczarka mtg 46,67 57,40 23%

9 Zgrzewarka elektrooporowa mtg 35,00 43,05 23%

*

**

VII

1 Wynajem sprzętu transportowego, specjalistycznego i budowlanego

2

a)        montaż / demontaż pompy rbg 84,00 103,32 23%

b)        dojazd km 3,48 4,28 23%

c)        wynajem doba 27,00 33,21 23%

3

3.1

a)           wynajem doba 48,00 59,04 23%

b)           czas pracy sprzętu mtg 27,40 33,70 23%

c)           obsługa rbg 60,40 74,29 23%

d)           zużycie paliwa

3.2

a)           wynajem doba 48,00 59,04 23%

b)           czas pracy sprzętu mtg 20,50 25,22 23%

c)           obsługa rbg 60,40 74,29 23%

d)           zużycie paliwa

3.3

a)           wynajem doba 41,20 50,68 23%

b)           czas pracy sprzętu mtg 13,70 16,85 23%

c)           obsługa rbg 60,40 74,29 23%

d)           zużycie paliwa

3.4

a)           czas pracy sprzętu mtg 16,40 20,17 23%

b)           zużycie paliwa

3.5

a)           czas pracy sprzętu mtg 13,70 16,85 23%

b)           zużycie paliwa

3.6

a)           czas pracy sprzętu mtg 13,70 16,85 23%

b)           zużycie paliwa wg zużycia i cen bieżących

wg zużycia i cen bieżących

wg zużycia i cen bieżących

wg zużycia i cen bieżących

       Agregat o mocy 30 kW

Wynajem agregatów prądotwórczych

       Agregat o mocy 100 kW

       Agregat o mocy 5,5 kW

Za usługę w dni wolne od pracy, święta i w godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) stawka wyższa o 25%.

Do rozliczenia przyjmuje się rzeczywisty czas wykorzystania pojazdu, nie mniej niż 0,25 godz.

wg zużycia i cen bieżących

wg zużycia i cen bieżących

Wynajem sprzętu

Według pkt. VI - Usługi montażowo-budowlane 

i instalacyjne

       Agregat o mocy 6,5 kW

       Agregat o mocy 2 kW

Wynajem pompy do tłoczenia ścieków sanitarnych z przepompowni przydomowej

       Agregat o mocy 60 kW
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Cennik usług dodatkowych

świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn. 

miary
Cena netto Cena brutto

Stawka 

VAT

VIII

1 Potwierdzanie istnienia uzbrojenia terenu w zakresie wod.-kan.(arkusz A4) rbg 100,00 123,00 23%

2
Uzgadnianie dokumentacji projektowych innych branż z uwzględnieniem 

kolizji i skrzyżowań z sieciami i przyłączami wod. - kan.  (za arkusz A4) 
rbg 100,00 123,00 23%

3
Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i/lub 

kanalizacyjnych (szt.)

4
Każde ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłączy 

wodociągowych i/lub kanalizacyjnych (szt.)
rbg 100,00 123,00 23%

5
Uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej (z przyłączami lub bez przyłączy)

6

Każde ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (z przyłączami lub bez przyłączy), o 

której mowa w pkt 3 (do 50m), czas pracy nad realizacja zadania ok 3h

 3 rbg 300,00 369,00 23%

7

Każde ponowne uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (z przyłączami lub bez przyłączy), o 

której mowa w pkt 3 (za każde kolejne 50m)

rbg 100,00 123,00 23%

8 Konsultacje projektu objętego dokumentacją,o której mowa w punkcie 3 rbg 100,00 123,00 23%

9

Wydanie warunków technicznych przebudowy uzbrojenia wodociągowego 

i/lub kanalizacyjnego w przypadku kolizji projektowanej inwestycji z 

uzbrojeniem wod.-kan. (np. projekty drogowe/kolejowe)

2 rbg 200,00 246,00 23%

10
Uzgadnianie dokumentacji projektowych, o których mowa w punkcie 

poprzednim (za arkusz A4) szt. 
rbg 100,00 123,00 23%

11
Wydanie warunków technicznych dot. rozdziału przyłącza i/lub 

przeniesienia wodomierza głównego
rbg 100,00 123,00 23%

IX

1
Nadzór branżowy za każdy pobyt na budowie dla wykonawców  

zewnętrznych realizujacych roboty niezwiazane  z sieciami wod.-kan.
godz. 220,00 270,60 23%

2
Nadzór techniczny za każdy pobyt na budowie dla wykonawców  

zewnętrznych realizujacych roboty na sieciach wod.-kan.  
godz. 240,00 295,20 23%

3 Odbiór techniczny sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej kpl. 180,00 221,40 23%

4 Odbiór techniczny sieci wodociagowej i kanalizacyjnej kpl. 200,00 246,00 23%

5 Odbiór techniczny sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i deszczowej. kpl. 220,00 270,60 23%

6 Odbiór końcowy sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej kpl. 150,00 184,50 23%

7 Odbiór końcowy sieci wodociagowej i kanalizacyjnej kpl. 180,00 221,40 23%

8 Odbiór końcowy sieci wodociagowej, kanalizacyjnej i deszczowej kpl. 210,00 258,30 23%

9 Nadzór nad budową przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego szt. 150,00 184,50 23%

10 Nadzór nad budową przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego kpl. 200,00 246,00 23%

Pierwsza procedura uzgodnieniowa - 

nieodpłatnie.

Pierwsza procedura uzgodnieniowa - 

nieodpłatnie.

Uzgodnienia dokumentacji

Usługi nadzoru oraz odbioru technicznego
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Cennik usług dodatkowych

świadczonych przez Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o.

Lp. Wyszczególnienie
Jedn. 

miary
Cena netto Cena brutto

Stawka 

VAT

X

1

Weryfikacja bezumownego poboru wody, instalacji wewnętrznej z ujęciem 

własnym,  ingerencji w węzeł wodomierzowy wykonanej bez uzgodnień ze 

Spółką - przeniesienie, przeróbka, zerwanie plomb legalizacyjnych lub 

zabezpieczających itp., weryfikacja ingerencji w zamknięte przyłacze 

wodociągowe, wymiana uszkodzonego wodomierza, Sensus, Itron  Ø 15-20 

mm; montaż wodomierza na hydrancie

szt. 341,46 420,00 23%

2

Przywrócenie dostawy wody

(po odcięciu dostawy wody wynikającego z procesu windykacyjnego) 

stanowiące zwrot kosztów za czynności związane z odcięciem i ponowym 

podłączeniem do sieci

szt. 300,81 370,00 23%

3 Zamknięcie lub uruchomienie dostawy wody szt. 150,00 184,50 23%

4 Udostępnienie hydrantu do pomiaru szt. 150,00 184,50 23%

5 Nielegalny pobór wody z hydrantu szt. 500,00 615,00 23%

6 Nieuzasadnione wezwanie służb wodociągowo-kanalizacyjnych

7 Samowolna ingerencja w infrastrukturę wodociągową szt. 750,00 922,50 23%

Zgodnie z obowiązującymi stawkami za 

poszczególne czynności wykazane w niniejszym 

Opłaty dodatkowe
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