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WWWYYYJJJ AAAŚŚŚNNNIIIEEENNNIIIEEE   PPPOOOJJJĘĘĘĆĆĆ  

Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  
–  inaczej sprawdzenie stanu technicznego przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego.  
Podczas przeglądu przyłącza przedstawiciela Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej 
TRZEBNICA - ERGO Sp. z o.o sprawdza:  

• ułożenie rur w odkrytym wykopie;  
• prawidłowe wykonanie podejścia pod wodomierz na przyłączu wodociągowym;  
• prawidłowy montaż punktu pomiaru zużytej wody,  
• zgodność wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową, 
• oraz obowiązującymi przepisami budowlanymi i Polskimi Normami; 

•••    atesty, aprobaty techniczne, certyfikaty i świadectwa PZH dla zastosowanych 
materiałów.   

   

IIINNNFFFOOORRRMMMAAACCCJJJ EEE   DDDOOODDDAAATTTKKKOOOWWWEEE   OOO   ZZZAAASSSAAADDDAAACCCHHH   NNNAAALLL IIICCCZZZAAANNNIIIAAA   CCCEEENNN:::  

 

1. KOSZT DOJAZDU NA MIEJSCE WYKONANIA USŁUGI  

Cenny określają koszty usług wykonywanych na terenie Gminy Trzebnica łącznie  
z kosztem dojazdu na miejsce wykonania usługi. W wyjątkowych przypadkach, kiedy 
odległość od siedziby Spółki do miejsca wykonywania usługi przekracza 15 km do cen 
podanych w cenniku należy dodać koszt dojazdu w wysokości 4,20 zł/km 

 

2. ROZLICZENIE CZASU WYKONANIA USŁUGI  

Wszędzie tam, gdzie jednostką jest 1 godzina opłata naliczana będzie wg klucza – każda 
rozpoczęta jednostka – rozliczana jest jako pełna godzina. Co w praktyce oznacza np.:  

- czas trwania usługi od 5 min do 60 min – rozliczenie za 1 pełną godzinę. 
 
Rozliczenie każdej następnej godziny dokonane będzie z dokładnością do 10 min.  

W przypadku jednostki „doba” lub „zmiana” opłata jest naliczana za każdą rozpoczętą 
jednostkę.  

 

3. STAWKI PODATKU VAT  

Wszystkie ceny podane w treści cennika są cenami netto. Podatek VAT naliczany jest 
zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów  
i usług wraz z późniejszymi zmianami i przepisami wykonawczymi na dzień publikacji 
Cennika.  
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DZIAŁ I - OPŁATY  

Tabela nr 1  - Opłaty zwi ązane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody  

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE  Opłata 
netto VAT 

4 Odcięcie dostawy wody lub zaślepienie przyłącza 
kanalizacyjnego wynikające z zadłużenia klienta 

 0,00 -- 

4.1 

Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu klientowi po 
uregulowaniu należności 

Uwaga: Stawka zawiera również koszt wcześniejszego odcięcia dostaw wody 
wynikającego z zadłużenia klienta 

 250,00 23% 

4.2 Przywrócenie dostaw wody poprzez uruchomienie przyłącza 
wodociągowego po trwałym odcięciu od sieci (z wykopem)  

 2 500,00 23% 

4.3 Zakorkowanie przyłącza kanalizacyjnego  220,00 23% 

5 

Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek klienta (na czas 
nie dłuższy niż 2 lata) – zamknięcie i otwarcie zasuwy na 
przyłączu oraz koszt utrzymania nieeksploatowanej 
infrastruktury. 

usługa 200,00 23% 

 

Tabela nr 2 - Opłaty zwi ązane z samowolnymi działaniami Klienta łami ącymi 
postanowienia umowy pomi ędzy Gminnym ZGK TRZEBNICA ERGO Sp.z 
o.o. a Klientem  

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka Opłata 
netto VAT 

6 

Ponowne oplombowanie wodomierza głównego wraz  
z kontrolą przyłącza wydanie zaleceń pokontrolnych (dot. 
samowolnych działań klienta, np. zerwanie plomb, 
samodzielny demontaż wodomierza, samowolne przeróbki 
przyłącza, zmiana warunków przyłączenia itp.) - bez 
konieczności wymiany wodomierza 

Szt. 200,00 23% 

7 

Wymiana wodomierza uszkodzonego wskutek niedotrzymania warunków technicznych w po-
mieszczeniu punktu pomiarowego lub w studni wodomierzowej, np. rozszczelnienie wodomierza 
wskutek przemrożenia, uszkodzenie mechaniczne, uszkodzenia ustroju pomiarowego wskutek 
działania magnesów lub sił mechanicznych 

Uwaga: opłaty podawane są wraz z wartością wodomierza wymienianego 

7.1 Wodomierz Dn 15 1 szt. 260,00 23% 

7.2 Wodomierz Dn20 1 szt. 280,00 23% 

7.3 Wodomierz Dn 25 1 szt. 600,00 23% 

7.4 Wodomierz Dn 32 1 szt. 650,00 23% 
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7.5 Wodomierze Dn 40 1 szt. 950,00 23% 

7.6 Wodomierz Dn 50 1 szt. 1300,00 23% 

7.7 Wodomierz Dn 80 1 szt. 2100,00 23% 

7.8 Wodomierz sprzężony Dn50/2,5 1 szt. 1500,00 23% 

7.9 Wodomierz przemysłowy Dn100/2,5 1 szt. 2560,00 23% 

7.10 Wodomierze przemysłowe niewymienione wyżej 1 szt. Kalkulacja 
indywidualna 

    

 

Tabela nr 3 - Opłaty zwi ązane z post ępowaniem reklamacyjnym dotycz ącym 
pomiarów zu życia wody  

 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka Opłata 
netto VAT 

8 

Ekspertyza wodomierza – (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza)  

Uwaga: podane ceny nie zawierają kosztów nowego wodomierza montowanego w miejsce 
reklamowanego urządzenia 

8.1 Wodomierz Dn15 - 20 1 szt. 200,00 23% 

8.2 Wodomierz Dn25 - 40 1 szt. 200,00 23% 

8.3 Wodomierz Dn50 - 100 1 szt. 280,00 23% 

8.4 Wodomierze sprzężone Dn 50 - 100 1 szt. 580,00 23% 
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DZIAŁ II - Ceny usług świadczonych przez Gminny ZGK TRZEBNICA 
ERGO 

Tabela nr 4-I – Usługi przył ączania do sieci.  

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka Cena 
netto VAT 

9 Przył ączania do sieci Suma kosztów pozycji 

9.1 
Wydanie Zapewnienia Dostarczania Wody i/lub Odprowadzania Ścieków i określenie warunków 
technicznych przyłączenia do czynnej sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej: 

 
Opracowanie warunków technicznych przyłączenia 
nieruchomości do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

szt. 
Opłaty nie są 

pobierane 

9.2 Uzgodnienie projektu budowlanego przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych  

 Za uzgodnienie projektu budowlanego i wykonawczego: 

• przyłącza wodociągowego, 

• przyłącza kanalizacyjnego, 

•  przyłącza kanalizacji deszczowej.. 

1 szt. 
Opłata nie jest 

pobierana 

9.3 Wydanie warunków technicznych dla rozbudowy sieci wodociągowej lub/i kanalizacyjnej. 

 Określenie warunków budowy nowego odcinka sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej wraz z określeniem miejsca 
i sposobu złączenia z czynną siecią wodociągową lub 
kanalizacyjną  

1 szt. 
Opłaty nie są 

pobierane 

 Określenie warunków technicznych rozbudowy sieci 
wodociągowej lub kanalizacyjnej o 2 lub więcej odcinków 
wraz z określeniem miejsca i sposobu złączenia z 
istniejącymi czynnymi sieciami 

1 szt. 
Opłaty nie są 

pobierane 

 Uwaga: Opłaty nie są pobierane, kiedy wnioskodawcą jest 
osobą fizyczną i wydanie warunków związane jest z 
zaopatrzeniem w wodę nieruchomości wnioskodawcy 
przeznaczonej na jego cele mieszkaniowe 

   

9.4 Usługi przył ączania do sieci – Zł ączenie z sieci ą 

9.4.1 
Złączenie przyłącza wodociągowego z czynną siecią 
wodociągową, 

Szt. Opłaty nie są 
pobierane 

9.4.2 Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego 
Szt. Opłaty nie są 

pobierane 

 
Uwaga:  
1) W ramach przeglądu technicznego przyłącza wodociągowego dokonywany jest bezpłatny montaż wodomierza głównego 

w przygotowanym punkcie pomiarowym,, 
2) Przegląd techniczny wykonywany jest na przyłączu przygotowanym do odbioru, w stanie gotowym i odkrytym. 
3) Do Przeglądu technicznego wliczona jedna umówiona z klientem wizyta pracowników operatora sieci. Każda kolejna 

wizyta wynikająca z braku możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem 
opłaty zgodnie z punktem 14 cennika . 
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9.4.3 
Nadzór nad złączeniem przyłącza kanalizacyjnego z czynną 
siecią kanalizacyjną, 

Szt. Opłaty nie są 
pobierane 

9.4.4 Przegląd techniczny przyłącza kanalizacyjnego 
Szt. Opłaty nie są 

pobierane 

 
Uwaga:  
1) Przegląd techniczny wykonywany jest na przyłączu przygotowanym do odbioru, w stanie gotowym i odkrytym. 
2) Przegląd techniczny dotyczyć może zarówno przyłącza kanalizacji sanitarnej jak i deszczowej 

3) Przewidziano jedną umówioną wizytę pracowników operatora sieci. Każda kolejna wizyta wynikająca z braku możliwości 
wykonania czynności z przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem opłat zgodnie z punktem 14 cennika.  

 

Tabela nr 4-II – Usługi budowy przył ączy i sieci wodoci ągowych lub 
kanalizacyjnych 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka Cena netto VAT 

9.5 Usługi budowy sieci i przył ączy  

9.5.1 Budowa przył ącza wodoci ągowego 

9.5.2 
Złączenie przyłącza wodociągowego z czynną siecią 
wodociągową  
 

szt. Nie są 
pobierane 

opłaty 

Jak poz.9.4.1 

9.5.3 
Roboty budowlano-montażowe przy wykonaniu przyłącza wodociągowego 
W zakres wykonawstwa wchodzą: 

 

1. Geodezyjne wytyczenie trasy przyłącza 

2. Wykonie wykopu o szer. 0,60 m i głębokości 1,20 – 1,40 m 

3. Ułożenie rur w przygotowanym wykopie 

4. Montaż armatury zamykająco-nawiercającej na rurociągu 
sieciowym 

5. Nawiercenie rurociągu sieciowego 

6. Złączenie przyłącza z armaturą, 

7. Montaż zestawu wodomierzowego, 

8. Montaż wodomierza, 

9. Dezynfekcja i uruchomienie przyłącza 

10. Wykonanie opsypki i oznaczenia trasy przyłącza 

11. Pomiar geodezyjny powykonawczy 

12. Zasypanie i zagęszczenie wykopu 

13. Odtworzenie nawierzchni 

szt. 

mb 

mb 

szt. 

 

szt. 

szt. 

kpl 

szt. 

szt. 

m3 

mb 

m3 

m2 

Wycena indywidualna 
całości prac na podstawie 
uzgodnionego projektu 
wykonawczego 
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9.5.4 Budowa sieci wodoci ągowej 

9.5.5 

Złączenie budowanej sieci wodoci ągowej z czynn ą 
sieci ą wodoci ągow ą  
Czynność wykonywana przez operatora sieci w oparciu o 
zlecenie i materiały dostarczone przez wykonawcę sieci 

szt. Nie są 
pobierane 

opłaty 

 

 
Uwaga:  

Czynności wykonywane są w wykopie przygotowanym przez wykonawcę, zabezpieczonym i oszalowanym 
Zabudowywany materiał musi być zgodny ze specyfikacją z projektu 
Usługa przewiduje jedną wizytę pracowników operatora sieci w umówionym terminie i godzinie. Niemożliwość wykonania usługi z 
przyczyn leżących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem opłat zgodnie z punktem 14 cennika.  

 
Uwaga: 
Wykonanie usługi wymaga zamówienia usług eksploatacyjnych związanych z wyłączeniem odcinka sieci, jego odwodnieniem, 
a następnie nawodnieniem, płukaniem i przywróceniem dostaw wody 

9.5.6. Roboty budowlano-monta żowe przy budowie sieci wodoci ągowej 
W zakres wykonawstwa wchodzą: 

 

1. Geodezyjne wytyczenie trasy sieci 

2. Wykonie wykopu, umocnienie wykopu 

3. Ułożenie rur w przygotowanym wykopie 

4. Montaż armatury odcinającej 

5. Zgrzewanie odcinków sieci 

6. Montaż hydrantów wraz z armaturą 

7. Dezynfekcja odcinka sieci 

8. Próby szczelności sieci 

9. Uruchomienie odcinka sieci 

10. Geodezyjny pomiar powykonawczy 

11. Opsypka rurociągu 

12. Zasypka i warstwowe zagęszczenie wykopu 

13. Odtworzenie nawierzchni 

szt. 

mb 

mb 

szt. 

szt. 

szt. 

szt. 

kpl 

szt. 

szt. 

m3 

m3 

m2 

Wycena indywidualna 
całości prac na podstawie 
uzgodnionego projektu 
wykonawczego 
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9.5.7 Budowa przył ącza kanalizacyjnego lub sieci kanalizacyjnej 

9.5.8 
Złączenie przyłącza kanalizacyjnego z czynną siecią 
kanalizacyjną 
 

szt. Nie są 
pobierane 

opłaty 

 

9.5.9 
Roboty budowlano-montażowe przy wykonaniu przyłącza kanalizacyjnego 
W zakres wykonawstwa wchodzą: 

 

1. Geodezyjne wytyczenie trasy przyłącza, w tym 
wysokościowo 

2. Wykonanie wykopu z umocnieniami 

3. Montaż studni rewizyjnych 

4. Ułożenie przelotów kanalizacyjnych 

5. Złączenie budowanej sieci z czynną siecią kanalizacyjną 
poprzez studnię rewizyjną lub przez wstawienie trójnika 
na sieci, 

6. Geodezyjny pomiar powykonawczy 

7. Opsypka rurociągu 

8. Zasypka i warstwowe zagęszczenie wykopu 

9. Odtworzenie nawierzchni 

szt. 

mb 

szt. 

szt. 

szt. 

kpl 

 

szt. 

m3 

m3 

m2 

Wycena indywidualna 
całości prac na podstawie 
uzgodnionego projektu 
wykonawczego 
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Tabela nr 6 – Usługi eksploatacji sieci wodoci ągowej i kanalizacyjnej  

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka Cena 
netto VAT 

10 Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody w odcinku sieci wodociągowej 

10.1 Zasuwy do 2 szt. Usługa 230,00 23% 

10.2 Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu Usługa 15,00 23% 

 Uwaga: brak możliwości wykonania usługi w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje 
naliczeniem opłaty zgodnie z punktem 14 cennika 

11 Pomiar ciśnienia wody w sieci wodociągowej  
– ekspertyza techniczna, wydanie raportu z wynikiem 
pomiaru 

Usługa 140,00 23% 

   Uwaga: brak możliwości wykonania usługi w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje 
naliczeniem opłaty zgodnie z punktem 14  cennikia 

12 Dezynfekcja sieci wodociągowej    

12.1 Sieć o średnicy do 160 mm  100 mb 320,00 23% 

12.2 Sieć o średnicy ponad 160 mm wg indywid. wyceny 23% 
 Usługa obejmuje dezynfekcję sieci przy użyciu podchlorynu sodu wraz z płukaniem. Realizacja po konsultacji dotyczącej 

możliwości wykonania. 
Uwaga: brak możliwości wykonania usługi w umówionym terminie z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje 
naliczeniem opłaty zgodnie z punktem 14 cennikia 

13 Usługi serwisowe na sieci wodociągowo-kanalizacyjnej lub 
przyłączu wodociągowym niestanowiącym własności Gminy 
lub Gminnego ZGK ERGO, np.: wstawienie trójnika / 
naprawa uszkodzonego wodociągu / naprawa zasuwy 
połączeniowej / naprawa hydrantu 

W skład usługi wchodzą: 

Godz. 270,00  23% 

Robocizna brygady, Praca sprzętu  

Do powyższych kosztów doliczone zostaną: materiały, zajęcie pasa drogowego, badanie zagęszczenia gruntu, 
odtworzenie nawierzchni, koszt zabezpieczenia miejsca realizowanych prac. 

14 Opłata za odstąpienie lub brak możliwości realizacji usługi 
zleconej przez klienta z przyczyn zależnych od klienta (np. 
nieprzygotowanie przyłącza do złączenia z siecią, 
nieobecność zlecającego usługę, rezygnacja wykonania 
usługi w umówionym dniu bez wcześniejszego zgłoszenia) - 
dotyczy usług nr: 9, 10, 11, 12, 13,  

Usługa 100,00 23% 
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Tabela nr 7 – Usługi zwi ązane z obsług ą infrastruktury klienta  

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka Cena 
netto VAT 

16 Określenie warunków technicznych instalacji wodociągowej 
związane z przeniesieniem wodomierza głównego na 
życzenie klienta 

Usługa 170,00 23% 

17 Określenie warunków montażu wodomierza odliczającego 
zamontowanego w celu naliczenia ilości wody bezzwrotnie 
zużytej np. na cele ogrodowe 

Uwaga: cena nie zawiera kosztów robocizny i materiałów 

Usługa 170,00 23% 

18 Określenie warunków technicznych rozdziału wewnętrznej instalacji wodociągowej na 
maksymalnie 4 wodomierze główne – przygotowanie dokumentów, kontrola i wydanie warunków 
rozdziału: 

18.1 Małych lokali handlowo - usługowych, budynków 
jednorodzinnych 

Usługa 170,00 23% 

18.2 Obiektów przemysłowych, budów, budynków 
wielorodzinnych 

Usługa 170,00 23% 

19 Kontrola instalacji pod kątem przejęcia w rozliczenie 
wodomierza odliczającego 

Usługa 170,00 23% 

20 Podział wewnętrznych instalacji wodociągowych (rozdział) z 
wykonaniem podejść pod wodomierze, maksymalnie do 4 
wodomierzy 

Uwaga: cena zawiera koszt robocizny i materiałów 

Usługa 1 500,00 23% 

21 Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie 
klienta Usługa 10,00 23% 

22 Usługa odpłatnego rozliczenia dostaw wody lub/i odbioru ścieków do budynków wielolokalowych 
lub na terenach przemysłowych 

22.1 Ocena techniczna instalacji wodociągowej, wodomierzy lokalowych stanowiących własność Klienta 
nieoplombowanych przez GZGK Trzebnica-ERGO, związana z przyjęciem budynku do rozliczeń 
dostawy usług wodociągowo – kanalizacyjnych. Wydanie raportu z oceny. 

22.1.1 Za 1 wodomierz, bez oplombowania. Ilości wodomierzy do 25 szt.  Szt. 6,00 23% 

22.1.2 Za 1 wodomierz z oplombowaniem. Ilości wodomierzy do 25 szt. Szt. 9,00 23% 

22.1.3 Za 1 wodomierz, bez oplombowania. Ilości wodomierzy od 25 do   
40 szt. 

Szt. 5,00 23% 

22.1.4 Za 1 wodomierz z oplombowaniem. Ilości wodomierzy od 25 do  
40 szt. 

Szt. 7,00 23% 

22.2 Odczyt wodomierza odliczającego w lokalu budynku 
wielolokalowego przyjętego do rozliczeń indywidulanych 

Szt. 2,00 23% 

22.3 Rozliczenie wodomierza odliczającego w lokalu budynku 
wielolokalowego przyjętego do rozliczeń indywidulanych 

Szt. 3,68 23% 
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23 Każdorazowy odczyt wodomierza odliczającego  
w przypadkach innych niż poz. 21 celem dokonania 
rozliczenia w okresach zgodnych z umową 

Szt. 2,00 23% 

24 Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej  Usługa 190,00 23% 

25 
Dostawa wody pitnej beczkowozem o pojemności 4 m3 (jednokrotna)  

25.1 

25.2 

Dostawa w granicach miasta  

Dostawa do 10 km poza granice miasta 

Usługa 

Usługa 

100,00 

150,00 

23% 

23% 

25.3 Opłata rozładunkowa za każde 10 min postoju przy 
rozładunku powyżej 60 min 

10 min 10,00 23% 

26 Umożliwienie poboru wody z hydrantu p.poż. 
zamontowanego na sieci wodociągowej na wniosek klienta 
na czas nie dłuższy niż 1 mc, bez kosztów wody 

Uwaga: 

Usługa związana z wypożyczeniem stojaka hydrantowego z 
pomiarem ilości wody zużytej 

Po okresie miesiąca wypożyczenie należy odnowić 

Usługa 200,00 23% 

 

Tabela nr 6 – Usługi ró żne 

L.p. WYSZCZEGÓLNIENIE Jednostka Cena 
netto VAT 

27 Przyjęcie odpadów z separatorów tłuszczów  
w oczyszczalni trzebnickiej kod 19 08 09 

1m3 Czasowy brak  
w ofercie 

28 Przyjęcie nieczystości płynnych bytowych z wozów 
asenizacyjnych w stacji zlewnej 1 m3 8,99 8% 

29 
Przyjęcie nieczystości płynnych – innych niż bytowe w stacji zlewnej 

29.1 
dla ChZT <= 5000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5  1 m3 8,99 8% 

29.2 
dla 5 000< ChZT <= 10 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5  1 m3 52,52 8% 

29.3 
dla ChZT > 10 000 g O2/m3, pH = 6,5 – 9,5  1 m3 65,80 8% 

 


