
CENNIK USŁUG/MATERIAŁÓW PRZEDSIĘBIORSTWA WODNO-

KANALIZACYJNEGO „EKO-SKAWA „SP. Z O.O. 

W MAKOWIE PODHALAŃSKIM 

INFORMACJE DODATKOWE O ZASADACH NALICZANIA CEN 

 
1. Koszt dojazdu na miejsce wykonania usługi 

Ceny określają koszty usług wykonywanych na terenie gminy Maków Podhalański łącznie  

z kosztem dojazdu na miejsce wykonywania usługi o ile w warunkach usług nie zaznaczono 

inaczej. W pozostałych przypadkach do podanych w Cenniku wartości należy dodać koszt 

dojazdu, podany przy pozycji cennikowej usługi. 

2. Rozliczenie czasu wykonania usługi 
Wszędzie tam, gdzie jednostką jest 1 godzina opłata naliczana będzie wg poniższego klucza  

- czas trwania usługi od 5 min do 30 min – rozliczanie za 0,5 godz. 

- czas trwania usługi od 31 min do 60 min – rozliczanie za 1 pełną godzinę 

 

Rozliczanie każdej następnej godziny dokonane będzie z dokładnością do 10 min. 

W przypadku jednostki „doba” 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. 

 

 

Lp. Nazwa usług/towaru Jednostka Cena netto 

 

TARYFY I OPŁATY 

Po uwzględnieniu 

dopłaty 

1. Taryfy wody dostarczonej 

1.1. Gospodarstwa domowe m
3
 3,87 

1.2. Pozostali odbiorcy m
3
 4,78 

2. Taryfy za odprowadzone ścieki 

2.1. Gospodarstwa domowe - kanalizacja sanitarna m
3
 7,33 

2.2. Gospodarstwa domowe - kanalizacja sanitarna-przepompownia 

przydomowa 

m
3
 6,98 

2.3. Pozostali dostawcy -kanalizacja sanitarna m
3
 10,48 

2.4. Gospodarstwa domowe Juszczyn m
3
 2,90 

2.5. Pozostali dostawcy Juszczyn m
3
 2,90 

Taryfy ustanowione zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim nr XXXII/334/2013 z 20 

listopada 2013 r, dopłaty do opłat za wodę i ścieki dla gospodarstw domowych na rok 2014 ustanowione 

zostały Uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim nr XXXII/335/2013 z dnia 20 listopada 2013 

r. 

 

 

 

 

 



OPŁATY ZWIĄZANE Z PRZERWANIEM I PRZYWRÓCENIEM DOSTAW WODY 

3. Przywrócenie dostaw wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu 

należności 
Uwaga: stawka zawiera również koszt wcześniejszego odcięcia dostaw wody  

usługa 150,00 

4. Zawieszenie świadczenia usługi na wniosek Klienta (na czas nie 

dłuższy niż 3 lata)j nieeksploatowanej infrastruktury 
usługa 200,00 

5. Ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza, 

wydanie zleceń pokontrolnych  
 40,00 

6. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta 
Uwaga: ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub naprawy i ponownej legalizacji uszkodzonego 

wodomierza 

6.1 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm – wymiana na nowy szt. 140,00 

6.2 Wodomierz Ø 25-32 mm – wymiana na nowy szt. 330,00 

7. Opłaty za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

7.1 Opłata za nielegalne wpięcie do sieci wodociągowej i/lub 

kanalizacyjnej P. W-K „Eko-Skawa” Sp. z o.o. 
 Ustalana 

indyw. 

7.2 Opłata za nielegalny pobór wody i/lub odprowadzanie ścieków  Ustalana 

indyw. 

USŁUGI PRZYŁĄCZENIA I EKSPLOATACJI SIECI 

8. Przyłączanie do sieci 

8.1 Wydanie Zapewnienia Dostarczania Wody i/lub Odprowadzania Ścieków  

 Dla pojedynczego inwestora i jednej nieruchomości usługa 28,00 

 Za każdą następną nieruchomość usługa 15,00 

8.2 Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego 

 Domu jednorodzinnego, małego obiektu usługowo handlowego (typu 

np. kiosk), zasilanie jednego placu budowy. 

usługa 28,00 

 Małego osiedla domów jednorodzinnych (do 20 szt. budynków) 

zrealizowanych przez jednego inwestora, domu wielorodzinnego, 

średniego obiektu handlowo – usługowego, itp. 

usługa 50,00 

8.3 Uzgodnienie projektu budowlanego przyłącza kanalizacyjnego 

 Domu jednorodzinnego, małego obiektu usługowo handlowego (typu 

np. kiosk), zasilanie jednego placu budowy. 

usługa 28,00 

 Małego osiedla domów jednorodzinnych (do 20 szt. budynków) 

zrealizowanych przez jednego inwestora, domu wielorodzinnego, 

średniego obiektu handlowo – usługowego, itp. 

usługa 50,00 

8.4 Wydanie warunków technicznych przyłączenia wodociągowego 

 Domu jednorodzinnego, małego obiektu usługowo handlowego (typu 

np. kiosk), zasilanie jednego placu budowy. 

usługa 28,00 

 Małego osiedla domów jednorodzinnych (do 20 szt. budynków) 

zrealizowanych przez jednego inwestora, domu wielorodzinnego, 

średniego obiektu handlowo – usługowego, itp. 

usługa 50,00 



8.5 Wydanie warunków technicznych przyłączenia kanalizacyjnego 

 Domu jednorodzinnego, małego obiektu usługowo handlowego (typu 

np. kiosk), zasilanie jednego placu budowy. 

usługa 28,00 

 Małego osiedla domów jednorodzinnych (do 20 szt. budynków) 

zrealizowanych przez jednego inwestora, domu wielorodzinnego, 

średniego obiektu handlowo – usługowego, itp. 

usługa 56,00 

8.6 Zaopiniowanie, uzgodnienie zmian wniesionych przez projektanta do 

uzgodnionej dokumentacji projektowej, aktualizacje uzgodnienia 

oraz za sprawdzenie projektu 

usługa 50% stawki 

uzgodnienia 

dla danego 

projektu 

8.7 Budowa przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego: 

 Odbiór przyłącza wodociągowego usługa 73,72 

 Odbiór przyłącza kanalizacyjnego  usługa 73,72 

9. Usługi dodatkowe związane z przyłączeniem do sieci 

9.1 Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego 

W zakres usługi wchodzą: zaślepienie trójnika 
Uwaga: do powyższych kosztów doliczone zostaną: materiały, zajęcie pasa 

drogowego, badania zagęszczenia gruntu, odtworzenie nawierzchni, koszt 

zabezpieczenia miejsca realizowanych prac . 

usługa 600,00 

9.2 Likwidacja przyłącza wodociągowego 

W zakres usługi wchodzą: 

- zamknięcie dopływu wody 

- odpięcie przyłącza od sieci, przedłużenia i wodomierza 
Uwaga: do powyższych kosztów doliczone zostaną: materiały, zajęcie pasa 

drogowego, badania zagęszczenia gruntu, odtworzenie nawierzchni, koszt 

zabezpieczenia miejsca realizowanych prac. 

usługa 350,00 

10.  Usługi eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

10.1 Zamknięcie lub otwarcie przepływu wody na sieci 

 Maksymalnie 2 zasuwy usługa 40,00 

 Każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu usługa 15,00 

10.2 Dezynfekcja sieci wodociągowej 

 Sieć o średnicy do 160 mm i długości 100 m 

Realizacja po konsultacji dotyczącej możliwości wykonania. 

usługa 300,00 

10.3 Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej nie 

stanowiącej własności P. W-K „Eko -Skawa” Sp. z o.o., np. 

wstawienie trójnika /naprawa uszkodzonego wodociągu /naprawa 

zasuwy połączeniowej /naprawa hydrantu 

 Ustalenia 

indywid. 

10.4 Kontrola przyłączy kanalizacyjnych za pomocą agregatu 

dymotwórczego 

godz. 100,00 

11. Usługi związane z obsługą infrastruktury Klienta 

11.1 Oplombowanie wodomierza „odliczającego” montowanego w celu 

naliczania ilości wody bezzwrotnej zużytej ( np. na cele ogrodowe) – 

montaż wodomierza wykonuje Klient 

usługa 40,00 

11.2 Usługa instalacji wodomierza Ø 15 – Ø 20 odliczającego (ocena usługa 240,00 



techniczna, montaż, oplombowanie) 

11.3 Kontrola instalacji wodociągowej związana z przeniesieniem 

wodomierza głównego na życzenie Klienta 

usługa 40,00 

11.4 Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Klienta (brak 

opłaty w przypadku nieprawidłowo dokonanego odczytu przez 

pracownika Spółki) 

usługa 20,00 

11.5 Ekspertyza wodomierza ( w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza) 
Uwaga: cena zawiera koszty robocizny i ekspertyzy wodomierza 

 Ø 15-20 mm szt. 220,00 

 Ø 25 mm szt. 370,00 

 Ø 50; 50/2,5 szt. 650,00 

 Ø 80; 80/2,5;100;100/2,5 szt. 690,00 

11.6 Wymiana wodomierza na zlecenie Klienta 
Uwaga: ceny zawierają koszty robocizny, nowego wodomierza lub naprawy i ponownej legalizacji uszkodzonego 

wodomierza. 

 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm – wymiana na nowy szt. 140,00 

 Wodomierz domowy Ø 25-40 mm – wymiana na nowy szt. 330,00 

11.7 Wymiana zaworów przy wodomierzu 
Uwaga: cena zawiera koszty robocizny i 2 sztuk zaworów 

 Wodomierz domowy Ø 15-20 mm  kpl. 80,00 

 Wodomierz domowy Ø 25- 32 mm kpl. 120,00 

 Wodomierz domowy Ø 32-40 mm kpl. 150,00 

11.8 Pompowanie wody ze studzienki wodomierzowej usługa 50,00 

11.9 Dostawa wody pitnej beczkowozem o pojemności 2800 l   

 Dostawa do 5 km na terenie gminy Maków Podhalański m
3 

29,00 

 Dostawa do 10 km na terenie gminy Maków Podhalański m
3
 38,00 

11.10 Pompowanie wody z obsługą techniczną godz. 72,00 

DZIAŁ OCZYSZCZANIA 

12. Wywóz nieczystości stałych 

12.1 Wywóz nieczystości stałych w workach 55 L szt. 5,42 

12.2 Wywóz nieczystości stałych w workach 110 L szt. 10,83 

12.3 Wywóz nieczystości stałych w workach kolorowych szt. 3,00 

12.4 Wywóz nieczystości stałych w pojemnikach 110 L szt. 10,18 

12.5 Wywóz nieczystości stałych m
3
 94,00 

13. Rodzaje pojemników, które można zakupić w Przedsiębiorstwie 

13.1 Pojemnik na odpady plastikowy 110 L szt. 93,49 

13.2. Stojak na odpady - pojedynczy szt. 69,92 



13.3 Stojak na odpady - podwójny szt. 81,30 

POZOSTAŁE USŁUGI 

14. Opłaty za pozostałe usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo 

14.1 Usługa podkaszarką spalinową mg 35,00 

14.2 Usługa samochodem ciężarowym - Jelcz, Star mg 80,00 

14.3 Usługa samochodem dostawczym – Fiat Doblo mg 58,00 

14.4 Usługa ciągnikiem z przyczepą mg 65,00 

14.5 Najem kontenera na wodę (1000l) doba 21,00 

14.6 Najem beczki na wodę (2800l) doba 58,00 

14.7 Usługa płytą wibracyjną GX 160 Honda mg 60,00 

14.8 Usługa – zasilanie agregatem spalinowym Eisemann E7000 mg 60,00 

14.9 Usługa młotem udarowym mg 70,00 

14.10 Najem kontenera KP-7  miesiąc 40,00 

14.11 Cena transportu kontenera KP-7 na składowisko odpadów w: 

- Suchej Beskidzkiej i z powrotem  

- Myślenicach i z powrotem 

  

szt. 

szt. 

 

150,00 

250,00 

15.12 Cena mycia jednokrotnego kontenera KP-7 szt. 26,00 

15.13 Stawka robocizny pracowników Działu Oczyszczania Miasta rg 25,60 

15.14 Stawka robocizny pracowników Działu Eksploatacji Sieci 

Wodociągowej 

rg 25,60 

15.15 Stawka robocizny pracowników Sekcji Eksploatacji Sieci 

Kanalizacyjnej 
rg 25,60 

Maków Podhalański, dnia 02.01.2014 r. 

 


