
Opis Usługi
Cena 

netto*

Nadzór techniczny sprawowany przez inspektora nadzoru zł/godz 163,53

Usługi sprzętowe - wynajem:

zł/godz

- koparka zł/godz 120,96

- samochody SC i woda pitna zł/godz 138,18

- dźwig zł/godz 116,15

- spawarka spalinowa zł/godz 26,84

- sprężarka spalinowa SC 50S zł/godz 52,10

- agregat prądotwórczy 16 kVA zł/godz 22,25

- agregat prądotwórczy 25 kVA zł/godz 33,22

- agregat prądotwórczy 55 kVA zł/godz 42,15

Samochód do inspekcji telewizyjnej

sieci kanalizacyjnej

- dojazd samochodu na miejsce wykonywanej usługi i powrót do 

miejsca garażowania zł/km 2,14

- wykonanie inspekcji telewizyjnej kanalizacji (opracowanie 

dokumentacji powykonawczej tj. wydruk inspekcji, nagranie nośnika). do 20 mb 233,80

Cena obowiązuje przy zapewnieniu przez

Zleceniodawcę czystej studni i kanału umożliwiającej wykonanie 

inspekcji TV

- za każdy 1 mb powyżej 20 mb  zł/mb 11,10

- przestój samochodu inspekcyjnego z winy Zleceniodawcy 

(naliczany za każdą rozpoczętą godzinę) zł/godz 110,28

Samochód ssąco - płuczący

- cena wynajmu samochodu (Cena do 60 minut naliczana jest jak za 

1 godzinę pracy. Powyżej 60 minut stawka naliczana jest za 

faktycznie przepracowany czas.) zł/godz 546,43

- cena kosztorysowa samochodu (Cena do 60 minut naliczana jest 

jak za 1 godzinę pracy. Powyżej 60 minut stawka naliczana jest za 

faktycznie przepracowany czas.) zł/godz 455,36

- dojazd samochodu na miejsce wykonywanej usługi i powrót do 

miejsca garażowania zł/godz 2,74

Cennik wykonywanych usług przez Wodociągi Chrzanowskie 

Sp. z o.o. obowiązujący od 01.04.2022r.

dowożonych pojazdami asenizacyjnymi.                               zł/m
3    

Cena od 

18.01.2021r.

10,04

Wynajem stojaka hydrantowego z wodomierzem lub 

                                                                                                 zł/m-c

zestawu wodomierzowego (opłata za każdy rozpoczęty miesiąc)    

34,55

Odbiór i oczyszczanie nieczystości ciekłych 



9,92

17,39

10,47

9,19

7,74

 zł/usługę  

Cena 

netto*

Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego lub projektu 

przyłącza kanalizacyjnego:

a) wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego 641,84

- do długości 50m - od 50m do 150m 1 426,30

b) wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacyjnego 641,84

- do długości 50m - od 50m do 150m 1 426,30

c) wykonanie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i 

kanalizacyjnego (w jednym projekcie)

-  do długości 50m 1 069,73

-  od 50m do 150m 2 424,71

Powyższe ceny nie obejmują kosztów uzgodnień branżowych z 

administratorami infrastruktury, kosztów udziału w zespole uzgadniań 

dokumentacji projektowej. Koszty map do celów projektowych oraz 

koszty związane z usytuowaniem przyłącza ponosi inwestor.

Wykonanie projektu technicznego powyżej 150m oraz 

zaprojektowanie przepompowni ścieków lub separatora według 

indywidualnej wyceny.

 

Opłata za demontaż wodomierza głównego/ponowny 

montaż wodomierza głównego na zlecenie odbiorcy

97,35

Obciążenie za plombowanie wodomierza – plomba            

                                                                                                zł/usługę

zerwana przez odbiorcę

69,37

Opis Usługi

2.     W przypadku rozliczenia ryczałtu:

- Opłata stała w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – powiększona o 

obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług otrzymujących fakturę 

tradycyjną.

- Opłata stała w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – powiększona o 

obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług otrzymujących e-fakturę.

Wody opadowe i roztopowe                                                    zł/m
3

+ opłaty

1.     W przypadku rozliczenia według wodomierza lub urządzenia 

pomiarowego:

- Opłata stała w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – powiększona o 

obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług otrzymujących fakturę 

tradycyjną

- Opłata stała w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – powiększona o 

obowiązującą stawkę podatku od towarów i usług otrzymujących e-fakturę.



Badania laboratoryjne

WODA
Cena 

netto*

bakterie grupy coli [E] 45,70

Escherichia coli [E] 45,70

bakterie grupy coli [CCA] 45,00

Escherichia coli [CCA] 45,00

enterokoki kałowe 42,00

enterokoki [Enterolert-DW] 40,00

Clostridium perfringens 51,00

Pseudomonas aeruginosa 29,50

Pseudomonas aeruginosa z potwierdzeniami 54,00

og. l. mikroorganizmów w 22
o
C/72h 21,50

og. l. mikroorganizmów w 36
o
C/48h 21,50

barwa 9,50

mętność 10,50

pH 11,50

przewodność elektryczna właściwa 10,00

zapach/smak 9,50

chlor wolny 10,00

amonowy jon 31,50

azotany 35,50

azotyny 16,50

chlorki 17,50

mangan 29,00

żelazo 23,00

zasadowość [wodorowęglany] 10,50

twardość ogólna 26,50

siarczany 22,50

fluorki 22,00

cyjanki 23,00

magnez 22,00

wapń 22,00

sód 36,50

potas 36,50

cynk 36,50

chrom 48,00

kadm 48,00

ołów 48,00

miedź 48,00

nikiel 48,00

glin 25,00

substancje rozpuszczone 62,00

sucha pozostałość 40,00

pobieranie próbki wody 17,50

pobieranie próbki wody + transport (rejon Wodociągów Chrzanowskich 

Sp. z o.o.) 31,50

pobieranie próbki wody (poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. 

do 10 km) 36,50

pobieranie próbki wody (poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. 

do 20 km) 46,50



pobieranie próbki wody (poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. 

do 30 km) 56,50

transport poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. powyżej 30 km 

[1min/1km] 3,96

ŚCIEKI
Cena 

netto*

BZT5 89,50

ChZT-Cr 79,00

chlorki 21,00

azot azotanowy 23,00

azot ogólny 61,00

azot amonowy 31,50

azot azotynowy 17,50

fosforany 22,00

fosfor ogólny 47,00

detergenty anionowe 75,50

ekstrakt eterowy 128,50

fenole 65,50

pH 11,50

siarczany 22,50

tlen 21,50

zawiesiny ogólne 53,00

zawiesina w leju 11,50

mineralizacja, roztwarzanie 42,00

pobieranie próbki ścieków 24,00

pobieranie próbki wody + transport (rejon Wodociągów Chrzanowskich 

Sp. z o.o.) 36,00

pobieranie próbki wody (poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. 

do 10 km) 46,00

pobieranie próbki wody (poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. 

do 20 km) 56,00

pobieranie próbki wody (poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. 

do 30 km) 61,00

całodobowe pobieranie próbek ścieków 580,00

transport poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. powyżej 30 km 

[1min/1km] 3,96

pobieranie próbki wody (poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. powyżej 

30 km)

jw. + za każdy 

dodatkowy 

kilometr transportu wg 

cennika

pobieranie próbki wody (poza terenem Wodociągów Chrzanowskich Sp. z o.o. powyżej 

30 km)

jw. + za każdy 

dodatkowy 

kilometr transportu wg 

cennika



Usługi pozostałe - liczone wg kalkulacji własnej 1 Stawki robocizny:

Monter sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zł/godz 39,95

Tokarz w metalu zł/godz 44,17

Ślusarz - Spawacz zł/godz 44,66

Elektromonter (elektryk) zakładowy zł/godz 46,29

Mistrz sieci zł/godz 54,83

Kierowca samochodu ciężkiego zł/godz 42,04

Operator koparko – ładowarki zł/godz 40,04

Murarz zł/godz 42,50

Monter instalacji i urządzeń sanitarnych zł/godz

                         

2 Stawki sprzętu:

Samochód do 3,5t (bez kierowcy) zł/km 2,14

Samochód powyżej 3,5t (bez kierowcy) zł/km 2,74

Koparka (z obsługą – 1 pracownik) zł/godz 100,80

Samochody SC i woda pitna i beczka (z obsługą – 1 pracownik) zł/godz 115,15

3 Koszty zakupu materiału 0,01

4 Koszty wydziałowe i ogólnozakładowe  0,73

5 Zysk 0,20

*Do cen doliczany jest podatek VAT obowiązujący w 

dniu wystawienia faktury.

42,31

Dźwig (z obsługą – 1 pracownik)

zł/godz 101,00


