Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o. o.
Nr 01/2017 z dnia 30.01.2017 r.

Cennik usług dodatkowych
zleconych przez Klienta
świadczonych przez Gospodarka Komunalna „Stara Biała” Sp. z o.o.
wprowadzony do stosowania z dniem 30.01.2017 r.
Zarządzeniem nr 01/2017 Prezesa Zarządu Gospodarka Komunalna ”Stara Biała” Sp. z o.o.
Cennik usług świadczonych przez Gospodarkę Komunalną "Stara Biała" Sp. z o.o.
Nazwa usługi

Cena netto w [zł]

Obowiązująca
stawka VAT

Cena brutto w [zł]

1

Ponowne oplombowanie wodomierza po
zerwaniu lub uszkodzeniu plomby z winy
usługobiorcy

40

23%

49,20 zł

2

Wymiana wodomierza - uszkodzonego z
winy odbiorcy usług

60 zł + koszt
wodomierza

23%

73,80 zł + koszt
wodomierza

3

Wymiana wodomierza ''ogrodowego'' na
zlecenie odbiorcy (zlecenie dotyczące
wymiany wyłącznie wodomierza
ogrodowego)

23%

73,80 zł+ koszt
wodomierza

23%

18,45 zł + koszt
wodomierza

23%

61,50 zł

L.p.

Wymiana wodomierza ogrodowego na
zlecenie odbiorcy (jako dodatkowego przy
okazji wymiany innych wodomierzy w
lokalizacji usługobiorcy)
4

5

Odbiór techniczny wodomierza
"ogrodowego" - podlicznika +
zaplombowanie
Zlecenie wykonania ekspertyzy
wodomierza *)**)

15
zł

50,00 zł

23%

sieć wodociągowa DN 63-160

270,00 zł

23%

332,10 zł

sieć wodociągowa DN 180 - 225

370,00 zł

23%

455,10 zł

Zamknięcie/otwarcie przyłącza wod.-kan.
na wniosek odbiorcy usług

150,00 zł

23%

184,50 zł

**)Uwaga! Opłata Głównego Urzędu Miar za
ekspertyzę jest uzależniona od średnicy i
konstrukcji wodomierza

7

+ koszt
wodomierza

80 zł + opłata za
ekspertyzę wg
obowiązującego
cennika Głównego
Urzędu Miar

*)jeżeli ekspertyza wodomierza potwierdzi
zasadność reklamacji pomiaru, wówczas
Klient nie ponosi kosztów ekspertyzy

6

60
zł

98,4 zł + opłata za
ekspertyzę wg
obowiązującego
cennika
Głównego Urzędu
Miar

Zlecenie wykonania wcinki do sieci
wodociągowej (poprzez montaż nawiertki):

8

9

Udostępnienie punktu poboru wody

100 zł + zł /m
pobranej wody
3

23% i 8%

Usługi nie wymienione w tabeli będą kalkulowane indywidualnie.

123 zł + ilość
pobranej wody
wg wskazań
wodomierza x
cena wody +
podatek VAT
(8%)

