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Cennik usług na okres od 01.03.2022 – 31.12.2022 roku 

Lp. Usługi J.m. Cena netto 
Wysokość                  

podatku VAT 
Cena 

brutto 

Usługi związane z dostawą wody i odbiorem ścieków - dokumentacja 

1. 
Uzgodnienie branżowe przebiegu urządzeń wod.-kan. za mapę formatu 
A4 

szt. 81,30 23% 100,00 

2. 
Uzgodnienie projektu urządzeń wod.-kan. za rysunek planu 
zagospodarowania w formacie A4 

szt. 81,30 23% 100,00 

3. Nadzór branżowy przy pracach w rejonie urządzeń wod.-kan. r-g 90,00 23% 110,70 

4. 

Wydanie warunków technicznych zabudowy wodomierzy do rozliczenia 
wody bezpowrotnie zużytej, lub drugiego wodomierza głównego szt. 

75,00 23% 92,25 

wizja lokalna (na życzenie klienta) 150,00 23% 184,50 

5. 

Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego na życzenie 
Klienta 

szt. 100,00 23% 123,00 

wizja lokalna (na życzenie klienta) szt. 150,00 23% 184,50 

6. 
Wydanie warunków przeniesienia wodomierza głównego na życzenie 
Klienta 

szt. 250,00 23% 307,50 

Usługi prowadzone na sieci wodociągowo kanalizacyjnej 

7. Plombowanie wodomierza na wniosek klienta szt. 100,00 

w budynku  
8% 

108,00 

w studni 23% 123,00 

8. Przeniesienie wodomierza głównego szt. 
300,00 + 
materiał 

w budynku 8% 324,00 

w studni 23% 369,00 

9. 

Montaż wodomierza do wody bezpowrotnie zużytej - podlicznik 

szt. 

200,00  
usługa 

w budynku 8% 216,00 

60,00 zł 
wodomierz 
+ materiał 

w studni 23% 246,00 

Montaż wodomierza drugiego głównego 

200,00  
usługa 

60,00 zł 
wodomierz 
+ materiał 

w budynku 8% 216,00 

w studni 23% 246,00 

10. 
Wymiana wodomierza głównego (DN 15-DN 20) – uszkodzonego 
(z przyczyn leżących po stronie odbiorcy) 

szt. 300,00 

w budynku 8% 324,00 

w studni 23% 369,00 

11. 
Wymiana wodomierza głównego (DN 15-DN 20) – z nadajnikiem do 
zdalnego odczytu – (z przyczyn leżących po stronie odbiorcy) 

szt. 400,00 

w budynku 8% 432,00 

w studni 23% 492,00 

12. 
Rozmrażanie przyłączy i instalacji wodociągowej r-g 105,00 23% 129,15 

Dojazd szt. 50,00  61,50 
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13. 
Wykonanie wpięcia do studni kanalizacyjnej z montażem wkładki in situ + 
aktualna cena za wkładkę Φ 110, Φ 160 

szt. 

105,00  
usługa 

23% 129,15 

96,00 
wkładka/ 
bez prac 

ziemnych 

23% 118,08 

14. 
Wykonanie podłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej 
z zewnętrzną przed budynkiem 

szt. 77,23 23% 94,99 

15. 
Wykonanie podłączenia kanalizacyjnego (prace montażowe z materiałem 
i wykopami) – powierzchnia nieutwardzona 

mb. 111,92 23% 137,66 

16. 
Wykonanie podłączenia kanalizacyjnego bez wykopów (montaż 
z materiałem) 

mb. 46,30 23% 56,95 

17. 

Podłączenie istniejącej instalacji kanalizacyjnej budynku wewnętrznej 
z zewnętrzną 

szt. 

231,50 23% 284,75 

przekłucie ściany budynku 
wg. 

odrębnej 
kalkulacji 

23%   

18. Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod. – kan. na posesję szt. 250,00 23% 307,50 

19. 
Kontrola techniczna przyłącza wodociągowego przygotowanego do 
odbioru (montaż wodomierza głównego gratis) 

szt. 200,00 23% 246,00 

20. 
Kontrola techniczna  przyłącza kanalizacyjnego przygotowanego do 
odbioru 

szt. 200,00 23% 246,00 

21. 
Usługi w zakresie wykonania sieci wodociągowo – kanalizacyjnej 
i przyłączy domowych 

usługa 
wg. 

odrębnej 
kalkulacji 

23%   

22. 
Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci wodociągowej lub w obiekcie (cena za 

punkt) 
usługa 138,00 

w obiekcie 8% 149,04 

na sieci 23% 169,74 

23. 

Zamknięcie i otwarcie zasuwy przyłączeniowej – na zlecenie Klienta   185,00 
23% 

227,55 

- każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu usługa 185,00 227,55 

brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta 
(m.in. nie wpuszczenie na teren posesji po wcześniejszym ustaleniu 
terminu; brak dostępu; zasypanie skrzynki zasuwowej) 

  

100,00 23% 123,00 

24. 

Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo – kanalizacyjnej np. 
wstawienie trójnika/naprawa uszkodzonego wodociągu/naprawa zasuwy 
połączeniowej/naprawa hydrantu/naprawa uszkodzonego 
kanału/naprawa uszkodzonego przyłącza kanalizacyjnego, odtworzenie 
skrzynki zasuwowej i włazu kanalizacyjnego  

r-g 
81,00 + 

materiał + 
sprzęt 

23% 

99,63 - robocizna brygady 

- praca sprzętu 

Do powyższych cen doliczone zostaną: materiały, zajęcie pasa drogowego, 
odtwarzanie nawierzchni, koszty zabezpieczenia miejsca rewizyjnych prac 

brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta 
(m.in. nie wpuszczenie na teren posesji po wcześniejszym ustaleniu 
terminu; brak dostępu; zasypanie zasuwy) 

szt. 100,00 123,00 

25. 

 
 
 
 
Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni 
 
 
 
 

  
wg. 

odrębnej 
kalkulacji 

23%   
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Usługi specjalistyczne   

26. 

Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalistycznym w godz. 7:00 –
 15:00 

mg 

      

do 30 min 180,00 

8% 

194,40 

do 45 min 260,00 280,80 

do 60 min 360,00 388,80 

Powyżej 60 min za każde 15 min 80,00 86,40 

27. Przyjazd samochody specjalistycznego km 12,50 13,50 

28. Udrożnienie kanalizacji w godzinach 15:00 – 7:00 mg 350,00 378,00 

29. Diagnostyka sieci wodociągowej r-g 210,00 
8% 

226,80 

30. Dojazd do posesji samochodu technicznego usługa 50,00 54,00 

31. Usługa sprzętowa (koparka, ciągnik, przyczepa) 1 godz. 150,00 23% 184,50  

Opłaty pozostałe 

32. 
Opłata za wykonawstwo przyłączy wod. – Kan. bez zgłoszenia i  zgody 
„Aquaplus” sp. z o.o. 

szt. 2000,00 

23% 

2460,00 

33. 
Dodatkowa opłata za wykonanie przyłączy wod. –kan. w sobotę, niedzielę 
i w dni wolne od pracy - bez zgłoszenia i zgody „Aquaplus” 

szt. 2000,00 2460,00 

34. 
Opłata za uszkodzenie sieci / przyłączy wodociągowych lub 
kanalizacyjnych 

szt. 
wg. 

odrębnej 
kalkulacji 

  

Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostawy wody 

35. Odcięcie dostawy wody wynikające z zadłużenia Klienta   0,00 

23% 

  

36. 
Wstrzymanie albo przywrócenie zasilania w wodę nieruchomości na 
wniosek odbiorcy, demontaż lub montaż wodomierza 

szt. 200,00 246,00 

37. 
Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta (na czas nie dłuższy niż 
3 lata – demontaż wodomierza głównego gratis)  

szt. 250,00 307,50 

38. 
Odcięcie przyłącza na wniosek Klienta (ponowne podłączenie w trybie 
nowego przyłączenia: wydanie warunków, uzgodnienie projektu, 
wykonanie przyłącza itd..)  

szt. 

wg. 
odrębnej 
kalkulacji 
(nie mniej 

niż  
1500,00 zł) 
+ materiał  

  

39. 
Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu 
należności (przy zakręceniu zasuwy i demontażu wodomierza)  

usługa 350,00 430,50 

40. 
Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu 
należności (przy ponownym wpięciu w sieć, po odcięciu przyłącza)  

usługa 
2500 

+ materiał 
3075,00 

Opłaty związane z napełnieniem zbiorników (jeżeli jest dostęp do sieci hydrantowej) 

41. Opłata za napełnienie basenu w okresie letnim usługa 

200,00 + 
koszt 

zużytej 
wody 23% 

  

42. Opłata za napełnienie Mausera – jednorazowy usługa 
50,00 + 

koszt wody 
  

Usługi prowadzone na sieci wodociągowo kanalizacyjnej dot. inwestycji realizowanych na zlecenie innego podmiotu niż 
"Aquaplus" 

43. Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej – rozdzielczej do ϕ150 usługa 1111,00 

23% 

1366,53 

44. Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej – rozdzielczej powyżej ϕ150 usługa 4166,00 5124,18 

45. Próba techniczna, ciśnieniowa – druga i kolejna (cena za każdą próbę) usługa 238,00 292,74 

 


