
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2020 

Kierownika Samorządowego Zakładu Budżetowego w Siedlisku 

z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie wprowadzenia cennika za wykonanie usług przez Samorządowy Zakład 

Budżetowy 

Lp. Rodzaj usługi 
Jednostka 

miary 
Cena jednostkowa brutto 

usługi w złotych 

1. Zapewnienie lub/i wydanie warunków technicznych dostawy wody lub odprowadzenia ścieków. 

1.1. 

Wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci 

wodociągowej i/lub kanalizacyjnej lub zapewnienie dostawy 

wody do/dla pojedynczego inwestora i jednej nieruchomości 

(bez konieczności rozbudowy sieci) 

Usługa bezpłatnie 

1.2. 
Za każdą następną nieruchomość np. zbiorowego wystąpienia 

przedstawiciela inwestorów- dotyczy nieruchomości 

zlokalizowanych blisko siebie. 
Usługa bezpłatnie 

1.3. 

Przepisanie/Aktualizacja wydanego zapewnienia lub warunków 

technicznych dostarczenia wody i/lub odprowadzenia ścieków. 
Uwaga: Aktualizacja wydanego zapewnienia możliwa jest  do 

2 lat od daty obowiązywania dokumentu. W innych 

przypadkach wydaje się nowe zapewnienie lub warunki 

techniczne. 

Usługa bezpłatnie 

1.4. Wydanie duplikatu dokumentu 1 szt. 30,00 

2. Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 

2.1. 
Projekt techniczny przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego do budynku. 
1 szt. 

przyłącza 
bezpłatnie 

3. Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej oraz kolizji z posiadanymi sieciami. 

3.1. 
Projekt sieci wodociągowej do budynku w zależności od 

długości. 
1 egz. bezpłatnie 

3.2.  Uzgodnienie trasy obcych uzbrojeń oraz urządzeń. 1 egz. bezpłatnie 

4. Odbiór technicznych robót na sieci wodociągowej. 

4.1. Odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. 
1 szt. 

przyłącza 
bezpłatnie 

4.2. 
Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego na życzenie 

odbiorcy dla wodomierza Ø 15-Ø 32. 
1 szt. 100,00 

4.3. 
Ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego w związku         

z nieregulowaniem płatności. 
1 szt. 300,00 

5. Usługi związane z siecią oraz przyłączeniem wodociągowym. 

5.1. 
Przyłączenie do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej do 

granicy działki inwestora. 
1 szt.  bezpłatnie 

5.2. 
Budowa przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego                     

w granicach działki inwestora - usługa zlecona dla SZB                       

w Siedlisku 
1 szt. 

Wg indywidualnej 

kalkulacji 

5.3. 
Wybudowanie sieci wodociągowej - usługa zlecona dla SZB                 

w Siedlisku 
1 szt. 

Wg indywidualnej 

kalkulacji 

5.4. 

Usunięcie awarii na przyłączu wody z winy użytkownika lub 

sieci wodociągowej (lub wezwanie nieuzasadnione). 
-praca w godzinach od 15 do 20- wzrost stawki o 50% 
-praca w godzinach od 20 do 7- wzrost stawki o 100% 
-praca w dni wolne od pracy- wzrost stawki o 100% 
Uwaga: Współczynniki różnicujące ulegają sumowaniu. 

1 szt. Wg indywidualnej kalkulacji 

5.5. Wymiana zaworu przy wodomierzu (awaria z winy 1 szt. Wg indywidualnej kalkulacji 



użytkownika). 

5.6. Wymiana wodomierza (awaria z winy użytkownika). 1 szt. Wg indywidualnej kalkulacji 

5.7. 

Montaż wodomierza na życzenie klienta (z materiałami 

klienta). 
1 szt. Wg indywidualnej kalkulacji 

Dojazd pracownika w miejsce zgłoszenia  1 km 2,00 

5.8. Montaż wodomierza na życzenie klienta. 1 szt. Wg indywidualnej kalkulacji 

5.9. 

Odbiór i oplombowanie wodomierza mierzącego wodę 

bezpowrotnie zużytą. 
  

-Pierwsze plombowanie 1 szt. Bezpłatnie 

-Kolejne plombowanie 1 szt. 50,00 

Dojazd pracownika w miejsce zgłoszenia. 1 km 2,00 

5.10 
Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza na żądanie 

klienta ( w przypadku sprawności wodomierza). 
1 szt. 100,00 + koszty ekspertyzy 

5.11. 

Czasowy demontaż wodomierza wraz z zakorkowaniem                           

i zaplombowaniem przyłącza. 
1 szt. 

Wg indywidualnej 

kalkulacji 

Dojazd pracownika w miejsce zgłoszenia. 1 km 2,00 

5.12. 
Dezynfekcja nowo wybudowanego przyłącza wodociągowego. 1 szt. 120,00 

Dojazd pracownika w miejsce zgłoszenia. 1 km 2,00 

5.13. 
Wykonanie próby szczelności przyłącza wodociągowego. 1 szt. 100,00 

Dojazd pracownika w miejsce zgłoszenia. 1 km 2,00 

5.14. 
Zamykanie i otwieranie zasuw na przyłączach wodociągowych 

(zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie klienta). 
  

6. Usługi sprzętowe 

6.1. 
Wynajem ciągnika z przyczepą lub beczką asenizacyjną                       

o pojemności 6m³ 
1 godzina 90,00 

 


