
TABELA I

1.

2.

netto (zł)

stawka 

podatku 

VAT

 brutto (zł)

1.
Usługa - montaż wodomierza głównego na 

przygotowanym stanowisku

2

Usługa - montaż na przygotowanym stanowisku 

wodomierza dodatkowego DN15 z nadajnikiem do 

odczytu radiowego z zaplombowaniem

szt. 83,33 8% 90,00 36.00.20.0

3

Usługa - montaż na przygotowanym stanowisku 

wodomierza dodatkowego DN20 z nadajnikiem do 

odczytu radiowego z zaplombowaniem

szt. 92,59 8% 100,00 36.00.20.0

4 Usługa - montaż konsoli wodomierzowej szt. 277,78 8% 300,00 36.00.20.0

6
Usługa - powtórne zaplombowanie wodomierza 

(głównego, dodatkowego)
szt. 69,44 8% 75,00 36.00.20.0

Dotyczy uszkodzenia plomby 

(zerwania) powstałego z winy 

odbiorcy.

7
Usługa - powtórne zaplombowanie wodomierza 

(głównego, dodatkowego)
szt. 27,6 8% 30,00 36.00.20.0

Dotyczy wcześniej zgłoszonej przez 

odbiorcę konieczności demontażu 

wodomierza w związku z remontem 

lub awarią instalacji

8

Usługa - demontaż wodomierza głównego w celu 

przekazania do ekspertyzy wraz z montażem wodomierza 

zastępczego

szt. 138,89 8% 150,00 36.00.20.0

Odbiorca ponosi koszt wyłącznie w 

przypadku gdy ekspertyza nie 

potwierdzi zastrzeżeń odbiorcy co 

do sprawności wodomierza, plus 

dodatkowo koszt ekspertyzy według 

faktury wykonawcy ekspertyzy

Dodatkowe opłaty:

36.00.20.0

Za pracę w godzinach innych niż godziny pracy MPWiK dodatkowa opłata jak niżej:

 w godzinach 6:00 – 7:00 i 15:00 – 22:00 - stawka + 50%, w nocy,  sobotę, niedzielę i święta stawka + 100 %.

69,44 8% 75,00

Usługi związane z gospodarką wodomierzową

szt.

Lp. Opis usługi
Jednostka 

miary

Cena usługi

PKWiU Uwagi

 Usługi w obrębie sieci wodociągowej będącej w dyspozycji MPWiK w Błoniu Sp. z o.o.

WYKREŚLONO

Koszty nabycia, zainstalowania i utrzymania wodomierza głównego w związku z zawartą umową o 

zaopatrzenie w wodę - ponosi przedsiębiorstwo

5
Usługa – plombowanie wodomierza dodatkowego 

zamontowanego przez odbiorcę



3.

netto (zł)

stawka 

podatku 

VAT

 brutto (zł)

1

Usługa - przyłączenie nowego odbiorcy do istniejącej sieci 

wodociągowej poprzez wykonanie przyłącza 

wodociągowego

szt. 8% 36.00.20.0 Według indywidualnej wyceny

2
Usługa - wykonanie wcinki - połączenie przyłącza DN 32 - 

DN 40 z siecią wodociągową od DN 80 do DN  160
szt. 648,15 8% 700,00 36.00.20.0

3
Usługa - wykonanie wcinki - połączenie przyłącza DN 32 - 

DN 40 z siecią wodociągową od DN 200 do DN  300
szt. 740,74 8% 800,00 36.00.20.0

4
Usługa - wykonanie wcinki - połączenie przyłącza od DN 

50 do DN 63 z siecią wodociągową od DN 80 do DN  160
szt. 833,33 8% 900,00 36.00.20.0

5
Usługa - wykonanie wcinki - połączenie przyłącza od DN 

50 do DN 63 z siecią wodociągową od DN 200 do DN  300
szt. 925,93 8% 1000,00 36.00.20.0

4.

netto (zł)

stawka 

podatku 

VAT

 brutto (zł)

1 Usługa -  diagnozowanie awarii przyłącza wodociągowego szt. 69,44 8% 75,00 36.00.20.0

2 Usługa -  usuwanie awarii przyłącza wodociągowego szt. 8% 36.00.20.0 Według indywidualnej wyceny

3 Usługa - dezynfekcja przyłącza wodociągowego szt. 138,89 8% 150,00 36.00.20.0

4
Usługa - sprawdzenie wydajności i ciśnienia (wydatków) 

hydrantu
szt. 129,63 8% 140,00 36.00.20.0

5 Usługa - zamknięcie zasuwy na zlecenie Odbiorcy usług szt. 69,44 8% 75,00 36.00.20.0
Nie dotyczy awarii grożących 

zalaniem

6 Usługa - odkręcenie zasuwy na zlecenie Odbiorcy usług szt. 69,44 8% 75,00 36.00.20.0

Nie dotyczy przypadków, gdy 

zasuwa została wcześniej zamknięta 

z powodu awarii grożącej zalaniem

Dodatkowe opłaty:

Za pracę w godzinach innych niż godziny pracy MPWiK dodatkowa opłata jak niżej:

 w godzinach 6:00 – 7:00 i 15:00 – 22:00 - stawka + 50%, w nocy,  sobotę, niedzielę i święta stawka + 100 %.

Uwagi

Lp. Opis usługi
Jednostka 

miary

Cena usługi

PKWiU

Usługi  związane z przyłączeniem nowego punktu do sieci wodociągowej

Usługi związane z eksploatacją przyłącza wodociągowego, w tym diagnostyka i usuwanie awarii

Uwagi

Lp. Opis usługi
Jednostka 

miary

Cena usługi

PKWiU



5.

netto (zł)

stawka 

podatku 

VAT

 brutto (zł)

1.

Usługa - napełnianie zbiornika wodą na wniosek klienta z 

wykorzystaniem hydrantów ppoż. zamontowanych na 

sieci wodociągowej (jednorazowe otwarcie hydrantu)

szt. 92,59 8% 100,00 36.00.20.0

Za każde napełnienie zbiornika 

wodą plus dodatkowo opłata za 

każdy 1m3 pobranej wody według 

obowiązującej taryfy

2
Usługa - montaż i demontaż  stojaka hydrantowego z 

wodomierzem wraz z instruktażem
szt. 203,25 23% 250,00

Dodatkowo kaucja 1200 zł za stojak 

hydrantowy z wodomierzem

Dodatkowe opłaty:

Za pracę w godzinach innych niż godziny pracy MPWiK dodatkowa opłata jak niżej:

 w godzinach 6:00 – 7:00 i 15:00 – 22:00 - stawka + 50%, w nocy,  sobotę, niedzielę i święta stawka + 100 %.

Lp. Opis usługi
Jednostka 

miary

Cena usługi

PKWiU Uwagi

Usługi związane ze sprzedażą wody z sieci wodociągowej z wykorzystaniem hydrantów


