Uchwała Nr 15//2019
Zarządu Średzkiej Wody Sp. z o.o.
z dnia 14.11.2019r.
w sprawie wysokości stawek za pracę sprzętu i roboczogodzin
§1
Wprowadzam opłaty za usługi wykonane na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.
§2
Opłaty za poszczególne usługi:
1. Stawka roboczogodziny

24,00 zł + VAT

2. Zamknięcie przyłącza**

60,00 zł + VAT

3. Otwarcie przyłącza**

60,00 zł + VAT

4. Ponowne plombowanie wodomierza *1

15,00 zł + VAT

5. Wymiana uszkodzonego wodomierza wraz z wodomierzem (mechanicznie uszkodzenie
przez Odbiorcę lub w wyniku zamarznięcia*2 )

120,00zł +VAT

6. Cięcie betonu i asfaltu piłą jezdną(cięcie posadzek, asfaltu, płyt drogowych) o grubości do
80 mm
100,0 zł / m + VAT
7. Kucie betonu o grubości do 10 cm

100,0 zł / m2+VAT

8. Wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego wraz z wykonaniem odbioru
oraz przedłożeniem protokołu według wyceny indywidualnej, w zależności od długości i
zakresu prac.
*1 Dotyczy tylko sytuacji gdy odbiorca usług zgłosił do Średzkiej Wody sp. z o.o. i uzyskał
zgodę na planowane zerwanie plomby ( remont przyłącza, montaż nowej instalacji
wewnętrznej ). W innych przypadkach obwiązuje zakaz zrywania plomby na wodomierzu
pod rygorem kar.
*2 Cena obowiązuje za wymianę wodomierza do średnicy DN 20. Powyżej średnicy DN 20
obowiązuje wycena indywidualna w zależności od średnicy i typu wodomierza.
** Opłata jest pobierana w sytuacji czasowej rezygnacji usług.

§3
W § 2 do pozycji 1,2 ,3 i 5 dolicza się koszty dojazdów do miejsca usługi 3,50 zł/km + VAT.
§4
Opłaty za wynajęcie sprzętu:
1. Koparko-ładowarka

130,00 zł/h + VAT

2. Ciągnik z przyczepą

65,00 zł/h + VAT

3. Zagęszczarka o masie do 100 kg plus operator

50,00 zł/h + VAT

4. Zagęszczarka o masie do 330 kg plus operator

70,00 zł/h + VAT
250,00 zł/h + VAT

5. Samochód WUKO

za każdą rozpoczętą godzinę pracy sprzętu
6. Zgrzewanie rur PE tylko z operatorem + agregat prądotwórczy:
− zgrzewarka doczołowa

70,00 zł/h + VAT

− zgrzewarka elektrooporowa

50,00 zł/h + VAT
§5

Opłaty za wywóz ścieków bytowych:
1. Wywóz ścieków wozem asenizacyjnym do 5 m3 ryczałt
2. Wywóz ścieków powyżej 5 m3 do 11 m3(teren miasta Środa Śląska)

180,00 zł + VAT
38,00 zł/m3 + VAT

3. Wywóz ścieków powyżej 5 m3 do 11 m3(poza terenem miasta Środa Śląska)40,00 zł/m3 + VAT
§6
Opłaty za sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na rzecz osób fizycznych i podmiotów
gospodarczych:
1. przyłącze wodociągowe – 120,00 zł + VAT
2. przyłącze kanalizacji sanitarnej – 120,00 zł + VAT
3. sieć wodociągowa – 200,00 zł + VAT
4. sieć kanalizacji sanitarnej – 200,00 zł + VAT

§7
Koszty wysłania wezwań do zapłaty za pobór wody i zrzut ścieków, Ostrzeżeń o odcięciu wody
i kanalizacji i pism o odcięciu wody i kanalizacji
1. Koszt Wezwania, Ostrzeżenia – 3,30 zł
2. Koszt wysłania pisma o odcięciu wody i kanalizacji -8,50 zł
§8
Traci moc: Uchwała Nr 15/2019 Zarządu Średzkiej Wody Sp. z o.o. z dnia 10.08.2018 r. w sprawie
wysokości stawek za pracę sprzętu i roboczogodzin.
§9
Uchwała wchodzi w życie z dniem 25.11.2019 r.

