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L.p. Opis czynności usługowych podlegających opłatom J. m.
Cena za usługę 

(netto)

Cena za 1 km 

(netto)

1
Nadzór nad wpięciem przyłącza  wodociągowego wybudowanego przez kl ienta  do s ieci  ZWIK 

Pol ice 
11) 1 h 61,40 zł

2 Odbiór montażu drugiego wodomierza  głównego z wystawieniem protokołu 1 szt. 137,36 zł

3 Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza  głównego + koszt wodomierza  1) 3) 1 szt. 61,40 zł 1,18 zł

4
Plombowanie i  odbiór uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza  głównego lub podl icznika  
1)

1 szt. 61,40 zł 1,18 zł

5 Wymiana uszkodzonego zaworu  - ( wg. ka lkulacji ) 1) 4) 11) 1 h 122,80 zł 1,18 zł

6 Założenie wodomierza  dodatkowego na przygotowanej konsol i  1) 3) 1 szt. 61,40 zł 1,18 zł

7 Wyłączenie dostarczania  wody np. na  czas  remontu przyłącza  1) 1 szt. 61,40 zł 1,18 zł

8 Włączenie dostarczania  wody np. na  czas  remontu przyłącza  1) 10) 1 szt. 61,40 zł 1,18 zł

9 Odpłatne podłączenie po uprzednim wyłączeniu wody z winy odbiorcy 
12) 1 szt. 122,80 zł 1,18 zł

10 Płukanie przyłącza  wodociągowego (s ieci ) + opłata  za  wodę 
1)

 
5) 1 szt. 122,80 zł 1,18 zł

11
Sprawdzenie (ekspertyza) wodomierza  głównego na wniosek odbiorcy w przypadku 

prawidłowego dzia łania  1) 6)
1 szt. 61,40 zł 1,18 zł

12 Wypożyczenie s tojaka  hydrantowego z wodomierzem + kaucja  
7) 1 d 50,00 zł

13 Wypompowanie wody z za lanej s tudni  wodomierzowej 
1) 1 szt. 92,10 zł 1,18 zł

14 Wykonanie tabl iczki  orientacyjnej 1 szt. 30,00 zł

15 Dostarczenie wody pi tnej w beczkowozie + woda 8) 1 szt. 245,60 zł

16 Wykonanie przyłącza  wody Ø 25 9) 1 mb. 252,36 zł

17 Wykonanie przyłącza  wody Ø 32 9) 1 mb. 256,02 zł

18 Wykonanie przyłącza  wody Ø 40 
9) 1 mb. 259,78 zł

19 Wykonanie przyłącza  wody Ø 50 9) 1 mb. 265,72 zł

20 Sporządzenie kosztorysu 1 kpl . 250,00 zł

10) 
kwota jest na l iczana jeś l i  us ługa wyłączenia  wody na  czas  remontu przyłącza  wymaga ponownego przyjazdu pracowników ZWiK

12)
 Ponowne podłączenie nie jest uza leżnione od zapłaty za  us ługę

Usługi wodociągowe dla: m. Police, Siedlice, Leśno Górne, Trzeszczyn

Cennik ZWIK Police Sp. z o.o. 

1)
dojazd samochód do 3,5 t

2)dojazd samochód powyżej 3,5 t
3)w opłacie nie ma ujetej ceny wodomierza  
4)w opłacie nie ma ujętej ceny materia łów
5) w opłacie nie ma ujętej wartości  faktury za  zużytą wodę
6)

w opłacie nie ma ujętej ceny wodomierza  i  kosztu ekspertyzy
7) kaucja  500 zł za  wypożyczenie 
8)

 w opłacie nie ma ujętej wartości  faktury za  dostarczoną wodę
9) cena orientacyjna  za  metr bieżący, wymagane sporządzenie kosztorysu przez ZWiK

11) 
powyższy cennik dotyczy świadczonych us ług w godz. od 7:00 do 15:00. Natomiast w godzinach od 15:00 do 7:00 oraz w sobotę, niedzielę i  dni  wolne od 

pracy do w/w cen zostanie dol iczona dodatkowa stawka za  pracę w godzinach nadl iczbowych zgodnie ze s tawką robocizny bezpośredniej danego wydzia łu
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L.p. Opis czynności usługowych podlegających opłatom J. m.
Cena za usługę 

(netto)

Cena za 1 km 

(netto)

1
Nadzór nad wpięciem przyłącza  wodociągowego wybudowanego przez kl ienta  do s ieci  ZWIK 

Pol ice
 11)

1 h 61,40 zł

2 Odbiór montażu drugiego wodomierza  głównego z wystawieniem protokołu 1 szt. 182,69 zł

3 Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza  głównego + koszt wodomierza  1) 3) 1 szt. 101,92 zł 1,18 zł

4
Plombowanie i  odbiór uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza  głównego lub podl icznika  
1) 1 szt. 101,92 zł 1,18 zł

5 Wymiana uszkodzonego zaworu  - ( wg. ka lkulacji ) 
1) 4) 11) 1 h 122,80 zł 1,18 zł

6 Założenie wodomierza  dodatkowego na przygotowanej konsol i  
1) 3) 1 szt. 101,92 zł 1,18 zł

7 Wyłączenie dostarczania  wody np. na  czas  remontu przyłącza  
1) 1 szt. 101,92 zł 1,18 zł

8 Włączenie dostarczania  wody np. na  czas  remontu przyłącza  
1) 10) 1 szt. 101,92 zł 1,18 zł

9 Odpłatne podłączenie po uprzednim wyłączeniu wody z winy odbiorcy 12) 1 szt. 203,85 zł 1,18 zł

10 Płukanie przyłącza  wodociągowego (s ieci ) + opłata  za  wodę 
1)

 
5) 1 szt. 163,32 zł 1,18 zł

11
Sprawdzenie (ekspertyza) wodomierza  głównego na wniosek odbiorcy w przypadku 

prawidłowego dzia łania  
1)

 
6)

1 szt. 101,92 zł 1,18 zł

12 Wypożyczenie s tojaka  hydrantowego z wodomierzem + kaucja  7) 1 d 50,00 zł

13 Wypompowanie wody z za lanej s tudni  wodomierzowej 1) 1 szt. 132,62 zł 1,18 zł

14 Wykonanie tabl iczki  orientacyjnej 1 szt. 30,00 zł

15 Dostarczenie wody pi tnej w beczkowozie + woda 
8) 1 szt. 265,86 zł

16 Wykonanie przyłącza  wody Ø 25 9) 1 mb. 252,36 zł

17 Wykonanie przyłącza  wody Ø 32 9) 1 mb. 256,02 zł

18 Wykonanie przyłącza  wody Ø 40 9) 1 mb. 259,78 zł

19 Wykonanie przyłącza  wody Ø 50 9) 1 mb. 265,72 zł

20 Sporządzenie kosztorysu 1 kpl . 250,00 zł

10) kwota jest na l iczana jeś l i  us ługa wyłączenia  wody na  czas  remontu przyłącza  wymaga ponownego przyjazdu pracowników ZWiK

Usług wodociągowych dla: m.  Pilchowo, Bartoszewo, Tanowo, Sierakowo, Niekłończyca, Dębostrów Jasienica, Tatynia, Wieńkowo, 

Uniemyśl, Przęsocin

7) kaucja  500 zł za  wypożyczenie 

Cennik ZWIK Police Sp. z o.o. 

1)
dojazd samochód do 3,5 t

2)dojazd samochód powyżej 3,5 t
3)

w opłacie nie ma ujetej ceny wodomierza  

11) powyższy cennik dotyczy świadczonych us ług w godz. od 7:00 do 15:00. Natomiast w godzinach od 15:00 do 7:00 oraz w sobotę, niedzielę i  dni  wolne od 

pracy do w/w cen zostanie dol iczona dodatkowa stawka za  pracę w godzinach nadl iczbowych zgodnie ze s tawką robocizny bezpośredniej danego wydzia łu

6)w opłacie nie ma ujętej ceny wodomierza  i  kosztu ekspertyzy

8)
 w opłacie nie ma ujętej wartości  faktury za  dostarczoną wodę

9) cena orientacyjna  za  metr bieżący, wymagane sporządzenie kosztorysu przez ZWiK

12)
 Ponowne podłączenie nie jest uza leżnione od zapłaty za  us ługę

4)w opłacie nie ma ujętej ceny materia łów
5)

 w opłacie nie ma ujętej wartości  faktury za  zużytą wodę
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L.p. Opis czynności usługowych podlegających opłatom J. m.
Cena za usługę 

(netto)

Cena za 1 km 

(netto)

1
Nadzór nad wpięciem przyłącza  wodociągowego wybudowanego przez kl ienta  do s ici  ZWIK 

Pol ice 11) 1 h 61,40 zł

2 Odbiór montażu drugiego wodomierza  głównego z wystawieniem protokołu 1 szt. 228,02 zł

3 Wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza  głównego + koszt wodomierza  1) 3) 1 szt. 142,45 zł 1,18 zł

4
Plombowanie i  odbiór uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza  głównego lub podl icznika  
1)

1 szt. 142,45 zł 1,18 zł

5 Wymiana uszkodzonego zaworu  - ( wg. ka lkulacji ) 
1) 4) 11) 1 h 122,80 zł 1,18 zł

6 Założenie wodomierza  dodatkowego na przygotowanej konsol i  
1) 3) 1 szt. 142,45 zł 1,18 zł

7 Wyłączenie dostarczania  wody np. na  czas  remontu przyłącza  
1) 1 szt. 142,45 zł 1,18 zł

8 Włączenie dostarczania  wody np. na  czas  remontu przyłącza  
1) 10) 1 szt. 142,45 zł 1,18 zł

9 Odpłatne podłączenie po uprzednim wyłączeniu wody z winy odbiorcy 12) 1 szt. 284,90 zł 1,18 zł

10 Płukanie przyłącza  wodociągowego (s ieci ) + opłata  za  wodę 
1)

 
5) 1 szt. 203,85 zł 1,18 zł

11
Sprawdzenie (ekspertyza) wodomierza  głównego na wniosek odbiorcy w przypadku 

prawidłowego dzia łania  1) 6)
1 szt. 142,45 zł 1,18 zł

12 Wypożyczenie s tojaka  hydrantowego z wodomierzem + kaucja  
7) 1 d 50,00 zł

13 Wypompowanie wody z za lanej s tudni  wodomierzowej 1) 1 szt. 173,15 zł 1,18 zł

14 Wykonanie tabl iczki  orientacyjnej 1 szt. 30,00 zł

15 Dostarczenie wody pi tnej w beczkowozie + woda 8) 1 szt. 286,12 zł

16 Wykonanie przyłącza  wody Ø 25 9) 1 mb. 252,36 zł

17 Wykonanie przyłącza  wody Ø 32 9) 1 mb. 256,02 zł

18 Wykonanie przyłącza  wody Ø 40 
9) 1 mb. 259,78 zł

19 Wykonanie przyłącza  wody Ø 50 
9) 1 mb. 265,72 zł

20 Sporządzenie kosztorysu 1 kpl . 250,00 zł

10) kwota jest na l iczana jeś l i  us ługa wyłączenia  wody na  czas  remontu przyłącza  wymaga ponownego przyjazdu pracowników ZWiK

12) Ponowne podłączenie nie jest uza leżnione od zapłaty za  us ługę

Usługi wodociągowe dla m. Trzebież, Drogoradz, Witorza, Węgornik

11) powyższy cennik dotyczy świadczonych us ług w godz. od 7:00 do 15:00. Natomiast w godzinach od 15:00 do 7:00 oraz w sobotę, niedzielę i  dni  wolne od 

pracy do w/w cen zostanie dol iczona dodatkowa stawka za  pracę w godzinach nadl iczbowych zgodnie ze s tawką robocizny bezpośredniej danego wydzia łu

9)
 cena orientacyjna  za  metr bieżący, wymagane sporządzenie kosztorysu przez ZWiK

Cennik ZWIK Police Sp. z o.o. 

1)dojazd samochód do 3,5 t
2)dojazd samochód powyżej 3,5 t
3)w opłacie nie ma ujetej ceny wodomierza  
4)

w opłacie nie ma ujętej ceny materia łów
5) w opłacie nie ma ujętej wartości  faktury za  zużytą wodę
6)w opłacie nie ma ujętej ceny wodomierza  i  kosztu ekspertyzy
7) kaucja  500 zł za  wypożyczenie 
8) w opłacie nie ma ujętej wartości  faktury za  dostarczoną wodę


