ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 17/2020
ZARZĄDU MWiO sp. z o.o.
z dnia 18 września 2020 roku
w sprawie wprowadzenia „Cennika usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych
przez MWiO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich”
zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się do stosowania „Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych
przez MWIO sp. z o.o. na rzecz osób trzecich” w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§2
Nadzór nad wdrożeniem i prawidłowym wykonywaniem zarządzenia powierza się
Kierownikom Wydziałów, świadczącym usługi na rzecz osób trzecich zgodnie ze swoją
właściwością, oraz Kierownikowi Wydziału Sprzedaży w zakresie prowadzenia rozliczeń
z klientami Spółki.
§3
„Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWIO sp. z o.o. na rzecz
osób trzecich” podlega publikacji na stronie internetowej Spółki.
§4
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 roku. Z tym dniem traci moc
obowiązującą:
1) Zarządzenie wewnętrzne Nr 11/2016 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 30
grudnia 2016 roku wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 31 lipca 2017 r. i Aneksem Nr 2
z dnia 2 września 2019 r.;
2) Zarządzenie wewnętrzne Nr 4/2006 Prezesa Zarządu MWiO sp. z o.o. z dnia 13 marca
2006 roku w sprawie wprowadzenia cennika opłat za uzgodnienia i warunki techniczne
wraz z Aneksem Nr 1 z dnia 15 lutego 2010 roku i Aneksem Nr 2 z dnia 30 grudnia
2010 roku.
2. Do realizacji usług będących w toku, stosuje się Zarządzenia wewnętrzne uchylane
w ust.1.
Załącznik:
1. „Cennik usług wodociągowo – kanalizacyjnych świadczonych przez MWiO sp. z o.o. na
rzecz osób trzecich”
Zarządzenie otrzymują:
1. Wszystkie komórki
1

TABELA I - ŚWIADCZONE USŁUGI
Nie pobiera się opłat za:
 Włączenie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego do sieci
 Odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego
 Montaż i oplombowanie (wymiana legalizacyjna) wodomierza głównego.
Wyszczególnienie

L.p.
1

Roboty budowlano - instalacyjne związane z budową przyłącza, sieci,
lub usunięciem awarii

2

Roboty ziemne

Cena w zł (netto)
wg kalkulacji
indywidualnej*
wg kalkulacji
indywidualnej*

5

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej (gr. 4 cm, masa z recyklera)
za 1 m2
Odtworzenie nawierzchni z kostki lub płytek betonowych (kostka lub
płytka z rozbiórki) za 1 m2
Bakteriologiczne badanie wody z poborem próbki

6

Badanie zagęszczenia gruntu za jeden punkt

180,00

7

Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza jedno przyłącze

500,00

8

Obsługa geodezyjna - wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza dwa przyłącza wykonywane w tym samym okresie

650,00

3
4

9
10
11
12

13
14
15
16
17

Odbiór techniczny robót budowlano – instalacyjnych
Oplombowanie wodomierza (w pomieszczeniu) w przypadku
uszkodzenia lub zerwania plomby przez klienta
Oplombowanie wodomierza (w studni wodomierzowej) w przypadku
uszkodzenia lub zerwania plomby przez klienta
Zaprogramowanie nakładki do radiowego odczytu wodomierza (w
przypadku konieczności indywidualnego dojazdu do klienta stawkę
powiększa się o koszty dojazdu)
Oplombowanie wodomierza - podlicznika (w przypadku konieczności
indywidualnego dojazdu do klienta stawkę powiększa się o koszty
dojazdu)
Zamknięcie dopływu wody na zlecenie lub z winy klienta (dojazd,
zamknięcie zasuwy, demontaż wodomierza)
Otwarcie dopływu wody na zlecenie lub z winy klienta (dojazd,
otwarcie zasuwy, montaż wodomierza)
Pomiar wydajności hydrantu na sieci MWiO (za sztukę)
Wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem:
- montaż i demontaż stojaka hydrantowego w celu poboru wody
- dzienna stawka za wynajęcie stojaka hydrantowego z wodomierzem
- miesięczna stawka za wynajęcie stojaka hydrantowego z
wodomierzem
- półroczna stawka za wynajęcie stojaka hydrantowego z
wodomierzem
- roczna stawka za wynajęcie stojaka hydrantowego z wodomierzem
- kaucja zwrotna za wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem

150,00
170,00
115,00

105,00
65,00
105,00
12,50

12,50
150,00
150,00
200,00
150,00
20,00
300,00
900,00
1200,00
700,00
2

18

19

Wymiana dodatkowego wodomierza ogrodowego (podlicznika) w
terminie wymiany wodomierza głównego (wraz z wodomierzem):
- wodomierz ø 15 bez nakładki
- wodomierz ø 20 bez nakładki
- wodomierz ø 15 z nakładką
- wodomierz ø 20 z nakładką
Wymiana dodatkowego wodomierza ogrodowego (podlicznika)
niezależnie od wodomierza głównego (wraz z wodomierzem):
- wodomierz ø 15 bez nakładki
- wodomierz ø 20 bez nakładki
- wodomierz ø 15 z nakładką
- wodomierz ø 20 z nakładką

20

Usługa sprzedaży wodomierza wraz z oplombowaniem

21

Usługa sprzedaży nakładki do radiowego odczytu wraz
z zaprogramowaniem

133,00
143,00
298,00
308,00

163,00
173,00
328,00
338,00
cena zakupu powiększona
o 10 % narzutu i koszt
oplombowania (12,50 zł)
cena zakupu powiększona
o 10 % narzutu i koszt
zaprogramowania (12,50 zł)

*kalkulacja indywidualna wykonywana jest w oparciu o stawki z tabeli II i IV.
TABELA II – USŁUGI SPRZĘTOWE

Lp.
1

1
2
3
4
5

6
7
8
9

Wyszczególnienie

Stawka
za 1km
jazdy
(w zł)

Stawka
za godzinę
pracy
(w zł)

Stawka
za 30 minut
pracy
( w zł)

Stawka za
20 minut
pracy
(w zł)

Stawka za
dobę
(w zł)

2
3
4
5
6
7
A. SPRZĘT DO UDRAŻNIANIA I CZYSZCZENIA KANALIZACJI I INSPEKCJI TV
KANALIZACJI
Mitsubishi FUSO 3 m3 SCK
3,00
190,00
95,00
Mercedes (SCKR)
4,00
320,00
MAN TGS (SCKR) 10,5m3
4,00
380,00
MAN TGM (SCKR) 6,0m3
4,00
330,00
165,00
110,00
Zestaw do inspekcji TV sieci
2,50
320,00
kanalizacyjnej
UWAGI:
Stawki za czas pracy sprzętu zawierają: stawkę pracy sprzętu, stawki roboczogodziny operatorów.
Każda rozpoczęta godzina pracy liczona jest według powyższego zestawienia (dotyczy kolumny nr 4),
za wyjątkiem sprzętu z wierszy l.p. „1” i „4” dla których przewidziano stawkę za 30 i 20 minut pracy.
Wartość usługi obliczana jest jako suma:
 iloczynu ilości przejechanych kilometrów (dojazdu i powrotu na bazę) i stawki za 1 km jazdy,
 iloczynu czasu pracy kierowcy pojazdu i stawki roboczogodziny zgodnie z tabelą IV,
 iloczynu czasu pracy sprzętu i stawki za czas pracy sprzętu.
Koszty usług świadczonych w godzinach od 22:00 do 7:00, w dni wolne od pracy oraz w święta, są
powiększane o 50% wartości kwoty netto wykonanej usługi.
B. SPRZĘT BUDOWLANY
Ciągnik
Przyczepa
Sprężarka
Koparka typu CASE

-

90,00
15,00
90,00
130,00

-

-

3

10

Minikoparka
100,00
Sprzęt pomocniczy o mocy
do 5 kW: (młoty, piły
spalinowe, ubijaki,
80,00
zagęszczarki, przecinaki do
asfaltu)
UWAGI:
Stawki zawierają: stawkę pracy sprzętu, stawki roboczogodziny operatorów.
Stawkę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu.
Czas pracy sprzętu (pozycje 6,7,9) liczony jest od momentu wyjazdu sprzętu z bazy do momentu
powrotu na bazę.
Koszty usług świadczonych w godzinach od 22:00 do 7:00, w dni wolne od pracy oraz w święta, są
powiększane o 50% wartości kwoty netto wykonanej usługi.
C. POZOSTAŁY SPRZĘT

11

12

Citroen Jumper/Jumpy
3,50
Citroen Jumper , Nissan,
5,00
Iveco /wywrotka/
Citroen Berlingo, Skoda
2,50
Citigo
DAF
8,00
VW
3,00
Zestaw do odwadniania –
100,00
igłofiltry
Pompa/agregat pradotwórczy
60,00
Urządzenie do przecisków
150,00
(tzw. kret)
Wiertnica sterowana
200,00
do ø 63 mm
UWAGI:
Koszty wynajmu/usługi, roboczogodzin liczone są od momentu wyjazdu z bazy do powrotu na bazę.
Wartość usługi obliczana jest jako suma:
 iloczynu ilości przejechanych kilometrów (dojazdu i powrotu na bazę) i stawki za 1 km jazdy,
 iloczynu czasu pracy kierowcy pojazdu (pozycje 12,13,14,15,16) i stawki roboczogodziny
zgodnie z tabelą IV,
 iloczynu czasu pracy sprzętu i stawki za czas pracy sprzętu.

13
14
15
16
17
18
19
20

Koszty usług świadczonych w godzinach od 22:00 do 7:00, w dni wolne od pracy oraz w święta, są
powiększane o 50% wartości wykonanej usługi.
TABELA III - USŁUGI DODATKOWE DZIAŁU KANALIZACJI

Lp.

1.

2.

Wyszczególnienie
Przegląd TV kanalizacji małych średnic lub przyłączy
(75<Ø<250mm), diagnostyka za pomocą kamery ręcznej.
Wykonywane w przypadku braku możliwości użycia kamery
na wózku kołowym, braku dojazdu do studni
Diagnostyka podłączeń za pomocą urządzenia „ZADYMA”
używanego do zadymiania połączeń kanalizacyjnych w celu
sprawdzenia połączeń, nielegalnych podłączeń kanalizacji
sanitarnej i kanalizacji deszczowej.

Cena w zł (netto)
50,00 za każde rozpoczęte 0,5h
+ za km przejazdu po 2,50
40,00 za każde rozpoczęte 0,5h
+ za km przejazdu po 2,50

4

TABELA IV - USŁUGI UZGADNIANIA DOKUMENTACJI

Lp.

Wyszczególnienie

Cena w zł (netto)

1.

Uzgodnienie pod względem lokalizacji inwestycji

50,00

2.
3.
4.

Każdorazowe sprawdzenie i opiniowanie projektu

30,00

Uzgodnienie projektu budowlanego
Projekt budowlany przyłączy wod- kan (**)

80,00

Jedno przyłącze
Dwa przyłącza
Trzy przyłącza

530,00
730,00
930,00

Z opłat z pkt: 1, 2 i 3 wyłączone są uzgodnienia związane z wykonaniem podłączeń do sieci wodkan.
(**) Do podanych kwot za wykonanie projektu budowlanego należy uwzględnić dodatkowe koszty
związane z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień.
Przy realizacji pozostałych projektów (sieci wod-kan oraz przyłączy ppoż) cena usługi ustalana jest
indywidualnie.
TABELA V - POZOSTAŁE

Lp.
1
2
3

Wyszczególnienie
Roboczogodzina (z narzutami i zyskiem)
Koszty zakupu materiałów
Koszty pracy sprzętu i dojazdu

Stawki
40,00 zł
10 %
Wg tabeli nr II

UWAGI:
 Do podanych cen należy doliczyć podatek VAT.
 W przypadku usług wykonywanych w godzinach od 22:00 do 7:00 oraz dni wolne od pracy
stawka roboczogodziny zostaje powiększona o 50 %.
 W przypadku koniecznosci dodatkowej mobilizacji pracowników pełniących dyżury domowe
(prace w dni wolne i w dni powszednie w godzianch 15.00-7.00) i konieczności wykonania
robót będących następstwem awarii spowodowanej przez osoby trzecie dolicza się dodatkową
opłatę związną z mobilizacją pracowików w wysokosci 80 zł/osobę.
 W przypadku robót wykonywanych w pasie drogowym Inwestor po uzgodnieniu terminu
wykonania prac z MWiO występuje do Zarządu Dróg Miejskich o wydanie decyzji
zezwalającej na zajęcie pasa drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego ponosi Inwestor.

5

