
Na podstawie Uchwały Nr 16/2017, z póź. zm., Zarządu Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Wołów Spółka z o. o. 
z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia cennika świadczonych usług przez Przedsiębiorstwo nie objętych
taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Wprowadza się cennik na usługi świadczone przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne Sp. z o. o. nie objętych
taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujący od 01.04.2018 r.

a) 80,00 zł/h 2,00 zł/km

b) 70,00 zł/h 1,80 zł/km

c) 98,00 zł/h

d) 63,00 zł/h 1,60 zł/km

b) 132,00 zł/h * 212,00 zł/h *

c) 102,00 zł/h * 138,00 zł/h *

d) 161,00 zł/h * 197,00 zł/h *

e) 37,00 zł/szt. 71,00 zł/szt.

f) 94,00 zł/szt. 128,00 zł/szt.

g) 156,00 zł/szt. 190,00 zł/szt.

h) 250,00 zł/szt. 284,00 zł/szt.

i) 330,00 zł/szt. 364,00 zł/szt.

b) 88,00 zł/h

c) 57,00 zł/h

d) 63,00 zł/h

e) 64,00 zł/h

f) 123,00 zł/h

g) 97,00 zł/h

4 Strefa I Strefa II

67,00 zł/h 101,00 zl/h

5 Strefa I Strefa II

54,00 zł/h 88,00 zł/h

6

115,00 zł/szt.

140,00 zł/h

Uzgodnienie dokumentacji projektowej

Konsultacje techniczne w terenie

Nieuzasadnione wezwanie pogotowia wodociągowego

wynajem przecinarki do asfaltu wraz z obsługa

wynajem sprężarki spalinowej

wynajem agregatu hydrauliczngo z obsługą

wynajem koparko-ładowarki z operatorem

3 Usługi pozostałe

Strefa I Strefa II

wymiana wodomierza do odczytu zdalnego Ø 15

25,50 zł/1 m3 * 25,50 zł/1 m3 *koszt opróżnienia zbiornika bezodpływowego

wymiana wodomierza do odczytu zdalnego Ø 20

a)

wynajem miniładowarki Bobcat z operatorem

wynajem zagęszczarki z obsługą

wynajem ubijaka wibracyjnego z obsługą

FIAT DUCATO

ciągnik z przyczepą Zetor

a)
wywóz nieczystości ciekłych

wynajem samochodu asenizacyjnego (poza usługą opróżniania szamba)

udrożnienie sieci kanalizacyjnej

hydrodynamiczne czyszczenie śieci kan.

zaplombowanie wodomierza

zamknięcie/otwarcie dostawy wody (w tym na wniosek odbiorcy)

wymiana wodomierza do Ø 20 mm

* W przypadku wykonywania usług związanych z wywozem nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym oraz udrażniaia lub czyszczenia kanalizacji 

po godzinach pracy Przedsiębiorstwa tj. w dni robocze w godzinach 15 - 7 oraz w dni wolne od pracy, ceny za usługę związaną z wywozem nieczystości płynnych, usługi udrażniania 

lub czyszczenia sieci kanalizacji zwiększa się o 100 %.

1 Usługa przewozu towarów pojazdem wraz z kierowcą

FS Lublin

2
Usługi wykonywane w podziale na strefy odległości od siedziby 

Przedsiębiorstwa

Fiat Fiorino


