
 
 

CENY USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZWiK W ŚWILCZY  CENA netto CENA brutto 

Woda indywidualni                                                                m³         3,10   3,34    

Ścieki indywidualni                                                               m³ 4,52   4,88   

Opłata eksploatacyjna                                             miesięcznie 4,09   4,42   

Odczyt dodatkowy licznika                                       co kwartał 2,91  3,14   

Woda Firmy                                                                           m³ 3,45 3,72 

Ścieki Firmy                                                                          m³ 5,04 5,44 

Ścieki wywiezione i oczyszczone                                         m³ 20,64 22,29 

Ścieki przekraczające normę                                                 m³    7,09 7,66 

Oczyszczanie ścieków - dowożonych                                   m³ 5,00 5,40 

Opłata stała tylko dla kanalizacji                            miesięcznie 4,17 4,50 

Woda na cele niekomunalne                                                 m³ 3,84 4,14 

Odpady stałe segregowane                                                    m³ 88,99 90,77 

Odpady stałe niesegregowane                                               m³ 169,99 183,59 

Wydanie warunków technicznych – WODA 30,00 36,90 

Wydanie warunków technicznych – KANALIZACJA 30,00 36,90 

Włączenie do sieci wodociągowej 180,00 221,40 

Włączenie do sieci kanalizacyjnej 180,00 221,40 

Plombowanie wodomierza – na wniosek odbiorcy  30 36,90 

Wymiana wodom. i plombow. po uszkodzeniu przez odbiorcę 120,00 147,60 

Wymiana wodomierza w przypadku nie potwierdzenia się 

przekłamania odczytu wodomierza (na wniosek odbiorcy) 

40 + koszt 

ekspertyzy 

49,20+ koszt 

ekspertyzy 

Udrożnienie przykanalika (sieci kanalizacyjnej) będącego w 

eksploatacji usługodawcy    

Za mth- 120,00 

nie mniej jak 100 

Za mth-147,60  

nie mniej jak 100  

Bezzasadne wezwanie pracowników do awarii 50,00 61,50 

Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci wodociąg. zgodnie  

z decyzja sądu 
 

Opłata za ujawnienie nielegalnego wpięcia do sieci kanalizac. zgodnie  

z decyzja sądu 
 

Ponowne włączenie przyłącza wodociągowego  110,00 135,30 

Ponowne włączenie przyłącza kanalizacyjnego  110,00 135,30 

Ponowne włączenie przyłącza wodociąg. do sieci po odcięciu 180,00 221,40 

Opłata za nielegalny pobór wody 

  

zgodnie  

z decyzją sądu 

 

Opłata za nielegalne odprowadzenie ścieków  zgodnie  

z decyzją sądu 

 

Opłata za wprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do 

sieci kanalizacyjnej 

zgodnie  

z decyzją sądu 

 

Usunięcie awarii przyłącza wodociągowego po rozmrożeniu ustala się 

indywidualnie 
 

Opłata za uszkodzenie studzienki kanalizacyjnej ustala się 

indywidualnie 
 

Opłata za uszkodzenie sieci wodociągowej ustala się 

indywidualnie 
 

Montaż wodomierza dodatkowego 120,00 147,60 

Montaż i programowanie nakładki radiowej 120,00 147,60 

Montaż wodomierza dodatkowego z nakładką 190,00 233,70 


