
Cennik usług 
Świadczonych przez Wodociągi Michałowice Sp. z o.o. niezawartych w taryfie 
za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. 

Cennik usług świadczonych przez Wodociągi Michałowice Sp. z o.o., niezawartych w taryfie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę 
i zbiorowe odprowadzanie ścieków obowiązuje od dnia 09.05.2022 r. 

 

Sieć Wodociągowa 
 

Lp. Rodzaj usługi 
Cena usługi 

netto 
(w zł) 

Stawka 
podatk
u VAT 

Cena usługi 
brutto  
(w zł) 

1. 
Pomiar ciśnienia na sieci wodociągowej oraz 
udostępnienie hydrantu do testów technicznych 

285,00 23% 350,55 

2. 
Czynności związane z przywróceniem dostawy wody 
zamkniętej z winy klienta (odcięcie dostaw wody, 
ponowne załażenie i zaplombowanie wodomierza) 

300,00 23% 369,00 

3. 
Zamknięcie zasuwy wodociągowej sieciowej na 
zlecenie klienta  

150,00 23% 184,50 

4. 
Otwarcie zasuwy wodociągowej sieciowej i 
odpowietrzenie sieci 

325,00 23% 399,75 

5. 
Próba techniczna, ciśnieniowa (szczelności) – druga i 
kolejna (cena za każdą próbę) 

485,00 23% 596,55 

6. 

Naprawa uszkodzonej przez podmiot zewnętrzny sieci wodociągowej   

• Usługa podstawowa (nie mniej niż) 450,00 23% 553,50 

• Koszty materiałów, użytego sprzęt, utraconej 
wody, itd. 

wg. odrębnej kalkulacji 

7. 
Zamknięcie lub otwarcie zasuwy przyłączeniowej – 
na zlecenie klienta 

130,00 23% 159,90 

8. 
Drugi i kolejny odbiór techniczny przyłącza 
wodociągowego 

225,00 23% 276,75 

9. 
Nieuzasadnione wezwanie pogotowia 
wodociągowego 

150,00 23% 184,50 

10. Nadzory branżowe (za każdą rozpoczętą godzinę) 70,00 23% 86,10 



 

 

Sieć Kanalizacyjna 
 

Lp. Rodzaj usługi 
Cena usługi 

netto 
(w zł) 

Stawka 
podatk
u VAT 

Cena usługi 
brutto  
(w zł) 

1. Montaż korka pneumatycznego 160,00 23% 196,80 

2. Demontaż korka pneumatycznego 160,00 23% 196,80 

3. 

1 godzina pracy pogotowia kanalizacyjnego 
usuwającego awarię na przyłączu kanalizacyjnym, 

250,0 23% 307,50 

• każda następna godzina pracy pogotowia 100,00 23% 123,00 

4. 

Czyszczenie i udrażnianie sieci kanalizacyjnej  

• Usługa podstawowa (nie mniej niż) 450,00 23% 553,50 

• Każdy kolejny metr powyżej 20m. 35,00 23% 43,05 

5. 

Naprawa uszkodzonej przez podmiot zewnętrzny sieci kanalizacyjnej: 

• Usługa podstawowa (nie mniej niż) 400,00 23% 492,00 

• Koszty materiałów, użytego sprzęt, itd. wg. odrębnej kalkulacji 

6. 
 

Czyszczenie i udrażnianie przyłącza kanalizacyjnego  

• Usługa podstawowa (nie mniej niż) 360,00 23% 442,80 

• Każdy kolejny metr powyżej 20m. 25,00 23% 30,75 

7. 
Otwarcie zablokowanego z winy klienta 
przykanalika  

600,00 8% 738,00 

8. 

Inspekcja TV przewodu kanalizacyjnego  

• Usługa podstawowa (nie mniej niż) 350,00 23% 430,50 

• Każdy kolejny metr powyżej 35 m 10,00 23% 12,30 

9. 
Drugi i kolejny odbiór techniczny przyłącza 
kanalizacyjnego 

225,00 23% 276,75 

10. 
Nieuzasadnione wezwanie pogotowia 
kanalizacyjnego 

150,00 23% 184,50 

11. Nadzory branżowe (za każdą rozpoczętą godzinę) 70,00 23% 86,10 

 



 

 

Pozostałe Usługi 
 

Lp. Rodzaj usługi 
Cena usługi 

netto 
(w zł) 

Stawka 
podatk
u VAT 

Cena usługi 
brutto  
(w zł) 

1. 
Odbiór zabudowy zestawu wodomierzowego 
(dotyczy: zmiany lokalizacji wodomierza głównego) 

90,00 23% 110,70 

2. 

Odbiór zabudowy zestawu wodomierzowego 
(dotyczy: montażu dodatkowego wodomierza dla 
ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody, montażu 
wodomierza dla pomiaru ilości wody z ujęć 
własnych itd.) 

90,00 23% 110,70 

3. Kontrola działania wodomierza 90,00 23% 110,70 

4. 
Kontrola zabudowy zestawu wodomierzowego 
(dotyczy: wodomierzy przy punktach czerpalnych) 

90,00 23% 110,70 

5. 
Czasowy demontaż lub montaż wodomierza na 
zlecenie klienta 

150,00 23% 184,50 

6. 
Plombowanie zestawu wodomierzowego z przyczyn 
leżących po stronie Klienta 

80,00 23% 98,40 

7. 
Plombowanie zestawu wodomierzowego do wody 
bezpowrotnie zużytej 

80,00 23% 98,40 

8. 
Wymiana uszkodzonego (np. rozmrożonego) 
wodomierza z winy klienta  

250,00 23% 307,50 

9. Wymiana wodomierza niebędącego własnością WM 220,00 23% 270,60 

10. 
Sprawdzenie prawidłowości działania wodomierza 
na wniosek Klienta (gdy sprawdzenie prawidłowości 
działania nie potwierdza zgłoszonych zastrzeżeń) 

200,00 
powiększone o 

koszty ekspertyzy 
23% 246,00 

11. 
Udostępnienie wyników badań wody do celów 
Projektowych, komercyjnych itd. 

20% 
wartości poniesionych przez WM kosztów 

12. 

Czynności związane z samowolnym odkręceniem 
lub zakręceniem zasuwy na przyłączu - z 
wyłączeniem przypadku zapobieżeniu skutkom 
wycieku. 

310,00 23% 381,30 

13. Pozostałe usługi wg. indywidualnej kalkulacji 

 

W odniesieniu do ww. usług może znaleźć zastosowanie obniżona stawka podatku VAT tj. zgodnie z art. 41 ust. 2 Ustawy z dnia 
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2021 poz. 685 ze zm.). W takim wypadku cena brutto ulegnie zmianie. 


