
L.p. 

Stawka 

podatku 

VAT

1. 4.

1. 8%

2. 23%

3. 8%

4. 23%
1)

5. 23%
1)

6. 23%

7. 8%

8. 8%

9. 8%

10. 23%
1)

11. 23%

12. 23%

13. 8%

14. 8%

15. 8%

16. 8%

17. 8%

18. 8%

19. 23%

20.

21.

22. 23%

23.

- 8%

- 8%

- 8%

- 8%

Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Pobiedziskach Sp. z o. o. nr 1/2018

z dnia 17 stycznia 2018 roku

CENNIK USŁUG

świadczonych przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o. o.

na rok 2018

Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto

cena ścieku dowożonego 8,62 zł / m³ 9,31 zł / m³

2. 3. 5.

praca ciągnika URSUS C - 360 z przyczepą 70,00 zł / h 86,10 zł / h

praca ciągnika URSUS C - 360 z kosiarką tracz, z kosiarką 

bijakową
80,00 zł/ h 86,40 zł/ h

praca koparko - ładowarki o poj. łyżki pow. 0,75 m³ 95,00 zł / h 116,85 zł / h

praca minikoparki 80,00 zł / h 98,40 zł / h

praca ciągnika rolniczego z rozdrabniarką drewna, z 

opryskiwaczem (ze środkiem chemicznym)
82,24 zł / h 101,16 zł / h

praca kosiarki, kosy, nożyc, piły spalinowej, glebogryzarki, aeratora, 

świdra, odkurzacza do liści
37,42 zł / h 40,41 zł / h

praca opryskiwacza do chodników (ze środkiem chemicznym) 42,76 zł / h 46,18 zł / h

praca odśnieżarki, zamiatarki bez pojemnika, zadymiarki, pługu 

wirnikowego
42,76 zł / h 46,18 zł / h

praca fizyczna 21,50 zł / h 26,45 zł / h

praca samochodu dostawczego (pojazd do 3,5 t ) w granicach 

miasta
53,46 zł / h 65,76 zł / h

praca samochodu dostawczego (pojazd do 3,5 t ) poza granicami 

miasta
1,40 / km 1,72 / km

praca zamiatarki o ładowności 4 t - zamiatanie ulic 350,00 zł / km bieżący 378,00 zł / km bieżący

praca zamiatarki o ładowności 4 t - zamiatanie placów 200,00 zł / h 216,00 zł / h

praca zamiatarki o ładowności 2 t - zamiatanie placów 100,00 zł / h 108,00 zł / h

praca samochodu ciężarowego lub ciągnika - odśnieżanie placów 200,00 zł / h 216,00 zł / h

praca pojazdu do 3,5 t - odśnieżanie placów 100,00 zł / h 108,00 zł / h

praca pojazdu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej 250,00 zł / h 270,00 zł / h

dojazd pojazdu do czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

pow. 15 km od siedziby Spółki
3,50 zł / km 4,31 zł / km

wywóz gruzu cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji

usługi remontowe w budownictwie cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji

wyłapywanie bezpańskich psów z transportem do schroniska 155,40 zł / szt. 191,14 zł / szt.

przyjmowanie odpadów stałych na składowisku odpadów komunalnych:

inne odpady nie ulegające biodegradacji (200203) 146,49 zł / Mg 158,21 zł / Mg

odpady z czyszczenia ulic i placów (200303) 225,94 zł / Mg 244,02 zł / Mg

szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia 

nieczystości (200304)
153,39 zł / Mg 165,66 zł / Mg

odpady ze studzienek kanalizacyjnych (200306) 153,39 zł / Mg 165,66 zł / Mg
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- 23%każda następna rozpoczęta godzina zamknięcia sieci 100,00 zł / szt. 123,00 zł / szt.

zamknięcie sieci wodociągowej:

zamknięcie sieci do 1 godziny 250,00 zł / szt. 307,50 zł / szt.

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

(170101)
3) 15,00 zł / Mg 16,20 zł / Mg

gruz ceglany (170102)
3) 15,00 zł / Mg 16,20 zł / Mg

gleba i ziemia, w tym kamienie (200202) 15,00 zł / Mg 16,20 zł / Mg

(170107) zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, 

inne niż wymienione w 170106
3)

22,00 zł / Mg 23,76 zł / Mg

papa odpadowa (170380) 1,68 zł / kg 1,81 zł / kg

zużyte opony (160103)
3) 0,48 zł / kg 0,52 zł / kg

wydanie warunków technicznych dotyczących:

przyłącza wodociągowego 60,00 zł / szt. 64,80 zł / szt.

przyłącza kanalizacyjnego 60,00 zł / szt. 64,80 zł / szt.

sieci wodociągowej 70,00 zł / szt. 75,60 zł / szt.

sieci kanalizacyjnej 70,00 zł / szt. 75,60 zł / szt.

uzgodnienie projektu dotyczącego:

przyłącza wodociągowego 65,00 zł / szt. 70,20 zł / szt.

przyłącza kanalizacyjnego 65,00 zł / szt. 70,20 zł / szt.

sieci wodociągowej 75,00 zł / szt. 81,00 zł / szt.

sieci kanalizacyjnej 75,00 zł / szt. 81,00 zł / szt.

uzgodnienia względem innych mediów (prąd, gaz, itd.) - za każdą 

mapę
60,00 zł / szt. 73,80 zł / szt.

wydanie opinii dotyczącej zapewnienia dostawy wody i odbioru 

ścieków
35,00 zł / szt. 37,80 zł / szt.

wydanie zaświadczenia o jakości wody + analiza 35,00 zł / szt. 37,80 zł / szt.

inne uzgodnienia dotyczące podlicznika, przeniesienia wodomierza, 

itp.
15,00 zł / szt. 18,45 zł / szt.

montaż wodomierza 45,00 zł / szt. 55,35 zł / szt.

demontaż wodomierza 45,00 zł / szt. 55,35 zł / szt.

ponowne plombowanie wodomierza 45,00 zł / szt. 55,35 zł / szt.

plombowanie podlicznika 45,00 zł / szt. 55,35 zł / szt.

odbiór techniczny:

przyłącza wodociągowego 100,00 zł / szt. 108,00 zł / szt.

przyłącza kanalizacyjnego 100,00 zł / szt. 108,00 zł / szt.

sieci wodociągowej 120,00 zł / szt. 129,60 zł / szt.

sieci kanalizacyjnej 120,00 zł / szt. 129,60 zł / szt.

zamknięcie przyłącza wodociągowego 70,00 zł / szt. 86,10 zł / szt.

otwarcie przyłącza wodociągowego 70,00 zł / szt. 86,10 zł / szt.
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nieuzasadniony wyjazd Pogotowia Technicznego 100,00 zł / szt. 123,00 zł / szt.

zlokalizowanie przyłącza wodociągowego,  niezainwentaryzowanej 

nawiertki
90,00 zł / h 110,70 zł / h

montaż nawiertki 150,00 zł / szt. 184,50 zł / szt.

jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego niezwiązany z awarią 

lub eksploatacją sieci (otwieranie lub zamykanie przyłączy 

dłużnikom)

100,00 zł / szt. 123,00 zł / szt.

wypożyczenie sprzętu (nagrzewnica, zagęszczarka do 100 kg, 

pompa do brudnej wody, zamrażarka)
70,00 zł / dobę 86,10 zł / dobę

wypożyczenie sprzętu (zagęszczarka pow. 100 kg do 350 kg) 120,00 zł / dobę 147,60 zł / dobę

usunięcie awarii wodociągowej cena ustalana wg kalkulacji powykonawczej

indywidualny pobór wody cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji

wykonanie przyłącza wodociągowego cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji

praca fizyczna (wod. - kan) 100,00 zł / h 123,00 zł / h

wykonanie przyłącza kanalizacyjnego cena ustalana wg indywidualnej kalkulacji

2) 
W przypadku gdy Zleceniodawca oświadczy (na odrębnym druku), że przyłącze doprowadza wodę do lokalu mieszkalnego o powierzchni 

do 150 m
2
 lub budynku mieszkalnego jednorodzinnego o powierzchni do 300 m

2
, zostanie zastosowana 8 % stawka podatku VAT.

3) 
Nieobjęte umową ze Związkiem Międzygminnym "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" na prowadzenie PSZOK.

sprawdzenie poprawności działania wodomierza na życzenie klienta 

(w przypadku stwierdzenia sprawności lub uszkodzenia 

mechanicznego albo stosowania urządzeń powodujących 

nieprawidłowe działanie)

245,00 zł / szt. 301,35 zł / szt.

Do cen usług netto świadczonych przez Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o. o. doliczany jest podatek od towarów i usług                           

w obowiązującej wysokości. Na dzień 01.01.2018 roku obowiązuje stawaka podatku VAT wskazana w tabeli powyżej.

Podstawę naliczenia opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2018 stanowi Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia                                                       

22 grudnia 2017 roku w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017, poz. 2490)

1) 
W przypadku prac związanych z budową, remontem, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do 

budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym, zostanie zastosowana 8 % stawka podatku VAT.


