
Zarządzenie Nr 6/2021 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej 

Spółka z o.o. w Sępólnie Krajeńskim z 

dnia 05.10.2021r. 

w sprawie: cen za usługi wodociągowo — kanalizacyjne 

Niniejszym wprowadzam do stosowania od dnia 06.10.2021 roku następujący cennik 

usług wodociągowo-kanalizacyjnych. 

CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH 

L.p. Nazwa usługi Jednostka Cena netto* 

1. Wymiana wodomierza DN 15-20 

przystosowanego pod odczyt drogą radiową 

wraz z wmontowaną nakładką w przypadku 

jego uszkodzenia przez odbiorcę 

usługa 500,00 zł 

2. Wymiana (montaż) wodomierza 

przystosowanego pod odczyt drogą radiową 

w przypadku jego uszkodzenia przez 

odbiorcę 

usługa 300,00 zł 

3. Wymiana (montaż) nakładki radiowej w 

przypadku jej uszkodzenia przez odbiorcę 
usługa 300,00 zł 

4.  Wymiana (montaż) plombowanie 

podlicznika na cele bezpowrotnego zużycia 

DN 15  

usługa 100zł 

5. Wymiana (montaż) plombowanie 

podlicznika na cele bezpowrotnego zużycia 

DN 20 

usługa  
110zł 

 

6. Wymiana (montaż) plombowanie 

podlicznika na cele bezpowrotnego zużycia 

DN 15 wraz z modułem radiowym 

usługa 400 

7. Wymiana (montaż) plombowanie 

podlicznika na cele bezpowrotnego zużycia 

DN 20 wraz z modułem radiowym 

usługa 410 

   8. Godzina wynajmu koparki (z pracownikiem) usługa 150,00 zł 

 Godzina wynajmu małej koparki JCB  

(z pracownikiem) 

usługa 90,00zł. 

5. Godzina wynajmu WUKO (z pracownikiem) usługa 250,00 zł 

6. Godzina wynajmu ciągnika z przyczepą 
z pracownikiem 

usługa 150,00 zł 



7. Godzina wynajmu ciągnika z beczką 

asenizacyjną z pracownikiem 
usługa 135,00 zł 

8. Godzina wynajmu samochodu asenizacyjnego 

z pracownikiem 
usługa 

150,00 zł 

9. Dodatkowy (awaryjny) wywóz ścieków 

dotyczy pracy w wolny dzień 
usługa 150,00 zł 

10. Opłata za odczyt urządzenia pomiarowego w 

przypadku odbiorców posiadających własne 

ujęcia wody 

1 szt/m-c 

6,11 zł 

11. Czyszczenie zbiornika bezodpływowego usługa 400,00 zł 

* Ustalone w cenniku ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług.  

W odniesieniu do nich podatek od towarów i usług nalicza się zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa podatkowego. 

 

CENNIK WYWOZU NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH 

a) Usługi wywozu nieczystości płynnych odbiorcom (posiadającym ujęcie wody z 

wodociągu publicznego) ścieki dowożone ze zbiornika bezodpływowego pod warunkiem 

zawarcia umowy ryczałtowej. 

wyszczególnienie  Jednostki mi Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

- miasto, wieś zł/ m3 13,14 1,06         14,20* 

b) Usługi wywozu nieczystości płynnych pozostałym odbiorcom (posiadającym własne 

ujęcia wody) 

wyszczególnienie  Jednostki mi Cena netto Podatek VAT Cena brutto 

- miasto zł/ m3 18,52 1,48        20,00** 

- wieś zł/ m3 21,30 1,70 23,00*** 

- ciągnik zł/ m3 32,41 2,59 35,00**** 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Ścieki — ryczałt 14,20zł na cenę składa się: 6zł za oczyszczanie nieczystości płynnych i 8,20zł za 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

** Wywóz nieczystości płynnych (Miasto) 20,00zł na cenę składa się: 6zł za oczyszczanie nieczystości 
płynnych i 14zł za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
*** Wywóz nieczystości płynnych (Wieś) 23,00zł na cenę składa się: 6zł za oczyszczanie nieczystości 
płynnych i 17,00zł za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 
**** Wywóz nieczystości płynnych (ciągnik) 35,00zł na cenę składa się: 6zł za oczyszczanie 
nieczystości płynnych i 29,00zł za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych. 


