CENNIK USŁUG OBOWIĄZUJĄCY W FIRMIE
OD DNIA 01.02.2012 r.
Stawki podatku VAT
W cenniku i opłacie taryfowej podane są ceny netto. Podatek VAT naliczany jest
zgodnie aktualnie obowiązującymi przepisami.

Obecnie od 2011r obowiązują następujące stawki VAT:
- SprzedaŜ wody – 8%
- Pozostałe usługi – 23%

Płatność
Płatności za świadczone usługi moŜna dokonać przelewem na rachunek bankowy
firmy podany na fakturze VAT wystawionej za wykonaną usługę lub gotówką
Opłaty Taryfowe
obowiązujące w okresie 07 października 2011r. - 06 października 2012r.
na terenie gminy Piaseczno za wodę dostarczaną przez
Przedsiębiorstwo Techniczne „ELMAR”
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 245/XI/2011 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia
24.08.2011 r.
Lp.
Rodzaj cen i opłat

1
2
3

Cena dostarczanej wody
Opłata abonamentowa
Opłata przyłączeniowa

Rodzaj cen i opłat stawki dla wszystkich
grup Odbiorców:
- gospodarstwa domowe,
- uŜyteczność publiczna,
- przemysł i usługi
(ceny netto)
3,22 zł/m3
3,50 zł/m-c
208,72 zł/jedno przyłącze

CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWYCH / ceny netto /
- obowiązujący w firmie P.T. ELMAR od 01.02.2012 r.
I. WODOCIĄG:
Nazwa usługi:
1. Wydawanie warunków technicznych :
a) na jedno przyłącze - budynek jednorodzinny
na kaŜde następne przyłącze wydawane jednocześnie
c) pozostałe
na kaŜde następne przyłącze wydawane jednocześnie
e) na jedną ulicę lub rozpoczęty odcinek sieci do 100mb
za kaŜdy następny odcinek lub ulice wydawane razem

Cena PLN
netto

2. Uzgodnienia dokumentacji projektowej - wydanie opinii
a) przyłącze wodociągowe do budynku jednorodzinnego
za kaŜde następne przyłącze uzgadniane jednocześnie
b) przyłącze wodociągowe do pozostałych budynków i
nieruchomości
c) sieć wodociągowa w jednej ulicy lub odcinek do 100 mb
za kaŜde rozpoczęte kolejne 100 mb
3. Kontrola budowy wodociągu (przed zasypaniem) łącznie z próbą
ciśnieniową:
a) sieć wodociągowa do 100 mb
za kaŜdy następny odcinek do 100mb kontrolowany jednocześnie
4. Odbiory końcowe:
a) sieć wodociągowa w jednej ulicy lub odcinek do 100 mb
za kaŜde następne 100mb odbierane jednocześnie
II. INNE USŁUGI WODOCIĄGOWE :
1. Kontrola kolizji (od 1 pkt.) dotyczy sieci wodociągowej
2. Nadzór eksploatacyjny nad przebudową (za 1 pkt.)
3. Nadzór eksploatacyjny nad włączeniem nowych sieci
wodociągowych do sieci istniejących (za 1 pkt.)
4. Udział w próbie ciśnieniowej wodociągu (za 1 pomiar.) jednorazowo
za kaŜdy następny pomiar wykonywany jednocześnie
5. Sprawdzenie podejścia pod wodomierz
6. MontaŜ - wymiana wodomierza / podlicznika z winy Odbiorcy
fi 15-20
fi 25-32
fi 40
inne średnice oraz wodomierze sprzęŜone wg indywidualnej kalkulacji
7. Plombowanie / rozplombowanie wodomierza z przyczyn
zaleŜnych od odbiorcy lub na jego wniosek
8. Zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej;
- Zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej znajdującej się na działce
- inne usytuowanie
9. Zamknięcie i otwarcie zasuwy liniowej

90,00
45,00
160,00
80,00
190,00
85.00
70,00
35,00
150,00
180,00
90,00

290,00
145,00
290,00
145,00
96,00
118,00
280,00
150,00
100,00
110,00
220,00
340,00
675,00

130,00
100,00
150,00
180,00

10. Opiniowanie koncepcji i programów / zł / r-g /
11. Opiniowanie sieci wodociągowej, innych projektów / zł / r-g
12. Dojazd serwisu wodociągowego - ryczałt na terenie Gminy
Piaseczno
13. Praca serwisu wodociągowego: (pracownik + samochód dost.)
pierwsza rozpoczęta godzina
* kaŜda następna rozpoczęta godzina rozliczana z dokładnością do
30min
14. Dojazd pracownika obsługi technicznej (opłata ryczałtowa na
terenie Gminy Piaseczno )
15. Praca pracownika obsługi technicznej
pierwsza rozpoczęta godzina
* kaŜda następna rozpoczęta godzina rozliczana z dokładnością do
30min
16. Dojazd - powrót koparki (opłata ryczałtowa na terenie Gminy
Piaseczno )
17. Godzina pracy koparki ryczałt
(w przypadku rozliczania prac wg kosztorysu-stawka wg średnich cen
„SEKOCENBUD”)

44,00
44,00
80,00
130,00

70,00
53,00

190,00
130,00

III. USŁUGI RÓśNE: Płukanie sieci wg wydatku wody z sieci
1. Koszt wody zuŜytej do płukania sieci wodociągowej za odcinek (jeden wypływ)
za godzinę przy cenie wody 3,22 zł/m3:
a) d 40 mm
48,30
b) d 50 mm
57,96
c) d 60 mm
95,83
d) d 90 mm
162,92
e) d 110 mm
230,00
f) d 160 mm
479,17
g) d 225 mm
1 082,92
h) d 280 mm
1 638,75
i) 315 mm
2 434,17
- w przypadku innej ceny jednostkowej wody naleŜy stawki proporcjonalnie
przeliczyć
- w przypadku zaistnienia awarii z winy wykonawcy lub innej osoby opłata za
straty wody naliczana na podstawie czasu wypływu wody z uszkodzonego
rurociągu o danej średnicy
- opłata za płukanie sieci wodociągowej i dostarczanie wody do prób wg wskazań
wodomierza - cena taryfowa za wodę.
UWAGI:
1. Opłata za warunki zamienne 50 % ceny podstawowej podanej w
poszczególnych pozycjach
2. KaŜda ulica musi posiadać wydzieloną część projektu ( profil + plan). Poprawki
do projektów: 1-sza poprawka wg cennika, 2-ga poprawka cena wg cennika dla
poszczególnych pozycji – 50 %,
3. Przy interwencjach serwisu , usuwanie awarii oraz wykonywanie prac po
godzinach normalnej pracy firmy w dni robocze tj. od 15,30 do 7,30 do
podanych stawek doliczany jest dodatek w wysokości 50% , w święta oraz dni
ustawowo wolne od pracy w wysokości 100% obowiązującej stawki.

