CENNIK
usług odpłatnych
w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na sieciach,
których administratorem jest
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
L.p.
1

2

3

4

5

Opis Usługi

Cena

Wydawanie warunków technicznych na podłączenie się do sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej w przypadku w którym konieczna jest
rozbudowa istniejącej sieci lub budowa obiektów wod-kan
- do 100m;
- każde dalsze rozpoczęte 100m

260,-zł
24,-zł

Wydawanie warunków technicznych na podłączenie się do istniejącej sieci
wodociągowej i/lub kanalizacyjnej:
- do 10 sztuk posesji - za każdą sztukę
- za każdą następną posesję powyżej 10 sztuk

80,-zł
10,-zł

Wydawanie warunków technicznych na wykonanie podejścia na
istniejącym przyłączu w celu rejestracji nowego odbiorcy lub
uwzględnienia ilości wody bezpowrotnie zużytej (wodomierz ogrodowy)

60,-zł

Sprawdzenie i potwierdzenie uzbrojenia wodociągowego i/lub
kanalizacyjnego na planie sytuacyjno-wysokościowym zgodnie z branżową
ewidencją sieci uzbrojenie terenu (wydanie opinii)

24,-zł

Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
32,-zł
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Uzgodnienie projektu technicznego podłączenia do sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej lub projektu dowolnej infrastruktury podziemnej względem
sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

24,-zł

Odbiór techniczny w stanie odkrytym sieci wodociągowej lub
kanalizacyjnej:
- do 100m
- za każde następne rozpoczęte 50m

80,-zł
24,-zł

Odbiór techniczny w stanie odkrytym przyłączy wody lub kanalizacji do
nieruchomości, budynku
- za pierwsze odebrane przyłącze
- za każde następne przyłącze gdy odbiór odbywa się tego samego dnia i
dotyczy jednego inwestora
Odbiór końcowy sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
- do 100m
- za każde rozpoczęte 100m

80,-zł
40,-zł
150,-zł
50,-zł

Odbiór końcowy przyłączy (podejść) wody lub kanalizacji do
nieruchomości, budynku, plombowanie podejść wodomierzowych bez
względu na ilość podejść jeżeli odbywa się tego samego dnia i dotyczy tej
samej posesji i jednego inwestora

80,-zł

Przerwanie czynności odbioru sieci lub przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego z przyczyn zależnych od inwestora

60,-zł

Cennik usług odpłatnych

Strona 1/2

L.p.

Opis Usługi

Cena

12

Wymiana wodomierza z powodu uszkodzenia powstałego z winy odbiorcy:
- wymiana wodomierza DN15-20 (wodomierz, demontaż, montaż,
160,-zł
plombowanie)
- wymiana wodomierza DN25-200 (demontaż, montaż, plombowanie)
130,-zł
wodomierz DN25-200 – wg aktualnej ceny

13

Plombowanie ponowne przyłącza, wodomierza z powodu uszkodzenia
plomby powstałego z winy odbiorcy

50,-zł

Jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego związany z awarią powstałą
z winy odbiorcy lub innych osób, otwarciem lub zamknięciem przyłącza
dłużnikom lub na zlecenie odbiorcy

80,-zł
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15

16

Ujawnienie nielegalnego przyłącza (podejścia) wody lub kanalizacji nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków
- gdy ujawnienia dokona ZGK
- gdy ujawnienia dokona klient

950,-zł
450,-zł

Wyłączenie wody w sieci wodociągowej dla celów inwestycyjnych
200,-zł

17

Usunięcie awarii oraz jej skutków gdy awaria powstała z winy odbiorcy lub
innej osoby
wg kalkulacji

Wyżej wymienione ceny podane są w wartościach netto, do których dolicza się podatek VAT,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Cennik obowiązuje od dnia 01 maja 2011 roku.
Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu
62-020 Swarzędz, ul. Strzelecka 2
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