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)

cząśĆ 1.

obiaśnienia poięć i skrótów użvwanvch W taMie'

Użyte w niniejszej taMie określenia i skroty oznaczają:

1' Ustawa _ Llstawę z dnia 7 czerwca 2oo1 r' o zbiorowym zaopatrzeniu W wodę

i zbiorowym odprowad;aniu ścieków' (Dz. U. 2oo1 Nr 72' paz' 747) z póżniejszymi zmlana_

mi.

2' Rozporządzenie o taMach _ Rozpolządzenie Ministra Budownichła z dnia

28 czeMca 2'006 r' w sprawie określania taM, wzoru wniosku o zatwierdzenie taM oraz wa-

runków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz'

U. 2006 Nr 127, Poz.886).
3. Regulamin - Regulamin dostarczania wody i odp'owadzania ścieków dla Gminy

Gózd, ;atwierdzony pźez Uchwałę Rady Glrriny Gózd nr XV|ll'/94/2ao7 z dnia 28'12'2oo7 r'

4' sprzedawca - Wójt Gminy Gózd (gminna jednostka orgar'izacyjna nie posiadającź oso-

bowości prawnej okreśana W taMie również skótem Wójt)' dostarczający Wodę i odpfowa_

ozający bo oczyszczeniu' ścieki zlzucane do syslemu kanalizacyjnego będącego W jego

użytkowaniu, na podstawie zawańej umowy'

5' TaMa - zestawienie oołoszonych publicznie cen i siawek opłat za zbio'owe zaopatize-

nie w wbdę i zbiorowe odprowadzenie ścleków oraz warunkj ich stosowania'

6' zblorowe zaopatrŻenie w wodę _ działalność polegająca na ujmowaniu, uzdatnianiu'

kupowaniu i dostaiczaniu wody' pfowadzona pęez spzedawcę (pęedsiębiorstwo Wodocią'

gowo-kanalizacyjne).

7' zbiorowe odprowadzenie ścieków - działalność po|egająca na odprowadzaniu

i oczyszczaniu śc|eków, prowadzona pŻez spŻedawcę (pŻedsiębiorstwo wodociągowo_

kanaiizacyjne)-

8' Przedsiębiorstwo wodociągowo_kanalizacyjne - przedsiębio'ca w rozumieniu pŻepi-

sów o swobbdzie działalności gospodalczej' ]eżeli prowadzi działalność gospodarczą w za'
kresie zbiorowego zaopatlzeni; w wodę i zbiorowego odprovadzenia ścieków, olaz 9minne

i"Jno"th órg"ni;*vine nie posiadające'osobowości prawnej' prowadzące tego rodzaju dzia-

łalność'

9' Woda przeŻnaczona do spoźycia prŻEz ludzi _ Woda:

a) w stanie pierwotnym |ub po uzdatnieniu' pazeznaczona do picia, przygotowania ży\jv-
' ności lub innych celóW domowych' naezaleŹnie od jej pochodzenia j od tego' czy jest

dostarczana i sieci dystrybuc,yjnej' cystem' w butelkach lub pojemnikach'

b) \',ykorzystywana pzez pżedsiębiorstwo plodukcji żylvności do wytwoęenia, pŻetwo--' 
o'"ni"' roń."*owania lub wprowadzania do obrctu produktów albo substancji pze-
znaczonych do spożycia plzez ludzi.

1o' Pobó. wody na potrŻeby gospodarstw domowych _ poból wody do picia' gotowania'

pzygotorvywania poźy\rvieniąlub innych do celóww gospodarstwach domowych
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11. ścieki _ Wprowadzane do wód lub do ziemi:
a) wody zuż}'te, w szczególności r]a cele bytowe lub gospodarcze'
b) ciekłe odchody zwierzęce, z wyjątkiem gnojówki i gnojowicy prz eznaczonych do rolni_

czego Wykolzystania w sposób i na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca
2ooo r' o nawozach i nawoŹeniu (Dz' U' nI 89, poz' 9g1' z 2oo4 f' l1l 91' poz. 876
araz z 2OO5 {. nr 167 , poz. 1399 i 249, 9oz. 2103),

c) wody opadowe ]ub roŻopowe, ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne,
pońodzące z powierŻchni zanieczyszczonych o tIWaĘ nawie.Żchni' w szczególności
z miasl' pońów' lotnisk, terenów pzemysłowych, handlowych' usługowych i składo-
wych' baz transpońov!rych oraz dróg i parkingów,

d) wody odciekowe ze składowisk odpadów i miejsc ich magazynowania, Wykolzystane
solanki, wody lecznicze i termaine,

e) wody pochodzą@ z odwodnlenia zakładów gómiczych' z Wjątkiem wód Młaczanych
do górotworu, jeŹeli rodzaje i i|ośó subslancji zawartych wwodzie Młaezanej do gólo-
tlvolu sątożsame z lodzajarni i ilościami substancji zawańych w pobranej wodzie'

f) wody wykolzystane Ż obiektów chowu lub hodowli ryb łososiowarych'
g) wody Wykolzystane, odprowadzane z obiektóW chowu lub hodowli innych niŹ łoso-

siowate albo innych organizmóW wodnych, o ile p.odukcja tych ryb lub organizmow'
rozumiana jako średni przyrost masy tych ryb albo olganizmóW w poszczególnych la-
tach cykJu produkcyjrrego, pżekracza 1 500 kg z ha powieŻÓni uzytkowej stawów
rybnych tego chowu w jednym roku danego cyklu.

'12' okres rozliczeniowy _ określony W taMe lub umowie stały pŻedział czasowy pomlę_

dzy dwoma kolejnymi odczyiamj wskazań Wodomierzy i urŻądzeń pomiarowych

13' cena za dostarczoną wodę _ wielkość Wyrażona w jednostkach pieniężnych' którą od'
biorca usłUg jest obowiązany zaplacić sprzedawcy (przedsiębiorstwu wodociągowo_
kanalizacyjnemu) za 1 mr dostalczonej wody' Do ceny dolicza się podatek od iowaróW i

usłUg rVAT)' w wyso,(osci okleślonej właściwy'']l pzeo;sami

14. cena za odprowadzone ściek! _ wielkość wyrażona w.jednostkach pieniężnych, kióĘ
odbiorca obowiązany jest zapłacić spzedawcy (przedsiębiorstwu wodociągowo-
kanalizacyjnemu) za 1 m3 odprowadzonych ścieków' Do ceny dolicza się podatek od towa_

rów i usług (VAT)' w wysokości określonejwłaściwyma przepisami'

15' Nielegalne pobieranie wody _ pobiefanie wody bez zawarcia umowy ze sp.zedawcą
lub niezgodnie z umową

16. Nielegalne odprowadzanie ścieków _ odprowadzanie ścleków do siecl sprŻedawcy bez
zawarcia umowy ze spEedawcą lub niezgodnie z umową

17' Pozostałe definicje i określenia - zgodnie z ustawą rozporządzeniem o taMach i Re-
gUlaminem zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie
Gminy Gózd'
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CzĘśĆ 2.

Rodzaie paowadzonei działalności

Działalnośc gospodarcza zwięana ze zbio.owym ŻaopatrŻeniem w wodę (pozyskiwania wo-
dy, uzdatniania Wody, dystrybucji wody) i zbiorowe odprowadzenie ściekóW (pzyjmowania
ścieków do eksploa1owanej sieci kanalizacyjnej, pru epompowylyania do oczyszczalni ście-
kóW i oczyszczenia ścieków) pfowadzona jest pŻez gminnąjednostkę organizacyjną nie po-
siadająca osobowości prawnej zgodnje z uchwalonym przez Radę Gminy Gózd ',Regulami-
nem zbiorowego zaopatlzenia w Wodę i zbiorowe odpfowadzanie ścieków na terenie Gminy
Gózd''' który jesi częścią nin|ejszej taryay'

czEsc 3.

nvch ilościowo (za m')'

Grupa charaKerystyka grupy odbiorców

Gospodarstwa
domowe

Grupa GD

odbiorcy wody dostarczanej ze wszystkich ujęć dostawcy i innych zró-
deł pozyskania, p.zeznaczonej na potŻeby gospodarstw domowych'
obsługiwaniw zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków' lUb tyl
ko dostaw Wody, lub tylko odbioru ścieków'

Pozostali odbiorcy
Grupa PO

Pozostali odbiorcy wody (w tym woda na cele pzeciwpożarowe) do-
starczanej Że wszystkich ujęć dostawcy i innych Źródeł pozyskania'
obsługiwani w zakresie dostaw wody i odprowadzania ścieków' lub
iylko dostaw wody' lub tylko odbioru śeieków .

sprŹedaż wody
DoŻa teren Gminv

splzedaż wody odbiorcom wody posiadająrym siedzibę poza terenem
Gminy Gózd
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czĘŚĆ 4.

1' ceny za pobór wody i odprowadzanie ścieków

L.p. Rodzaj stawki opłat
Jedn.
miary

Gospodarsiwa

Grupa GD

PoŻosta{j odbiorcy
Grupa PO

1 2 3 4 5
ja6iorcńłącisoaaoę lub miejsce zamies4ąllą r'9!9Ę!Ęś !!y

1.

Cena za 1 m3 wody dostarczo-
nej do odbiorcy (z dopŁatąz bu'

dżefu gminy):

- bez VAT:

- z podatkiem vAT:

zł!m3 1,30

1,39

1,73

1,85

2

Cena za 1 m3 odprowadzonych
ścjeków (kanalizacja):

- bez VAT:

- z padatkiem VAT.

złlrn3
1,30

1,39 1,85

3.

cena Ża 1 m3 ścjekóW dowożo-
nych beczkowozami do Punktu

zlewnego:

- bez VAf:
- z padałkjefi vAT:

złlm3
6,19

6,62

Nię dotyczy

odbiorcv maiącY siedzibę lub mi€ jsce zamieszka nia poza terenem Gminy Gózd

3.

Cena za 1 m3 wody dostarczo-
nej do odbiorcy (bez dopłaty z

budżetu Gminy Gózd):

- bez VAT:

- z podatkien vAT:

złIm1
1,

2,08
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czĘŚc 5.

warunki roŻliczeń.

5.1. Warunki rozliczeń za zbiorowe zaopatrŻenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie
ścieków:

a) Należności Ża zbiorowe zaopat.zenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustala
się jako iloczyn taryfowych cen i stawek opłat pzewidzianych dla okreś]onej grupy odbiorców
oraz adpowiadąącej im jlości świadczonych usŁ]g.

b) llość pobranej wody w obiekiach wyposażonych W wodomierze główne Usta'a się zgodnie
z ich wskazaniami.

c) W przypadku braku wodomierzy okreś'onych w punkcie b), ilość dostarczonej Wody do
budynku ustala się zgodnje z przepisami dotyczącymi pzeciętnych norm zużycia wody'

d) llość pobranej wody prŻez poszczególne punkty poboru usta|ana jest na podstawie wo_

domiezy będących na ich vyyposażeniU lub zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciętnych
fiolm zużycia wody' Podstawą rozliczeń jest wodomiez gł]wny. Ewentualne różnice bilan-
sowe obcjążają wodomierz główny.

e) Pobór wody pŻez odbiorców z grupy,'GD' (gospodarstwa domowe) na cele pod]ewania

ogródków przydomowych' dŻiałek fekreacyjnych' upra\ł szklamiowych, tuneli foliowych' pie-
czarkarni' produkcji rolniczej' który jako tracony bezpowrotnie odliczany jest pzy ustalaniu
ilości odprowadzonych ścieków na podstawie, zainstalowanego na koszt odbiorcy' dodatko_
wego wodomIeEa, jest rozliczany jest według saawek opłat grupy "Po" (pozostali odbiorcy)'

i) W zaleznoścj od wyposażenja obiektów w urządzenia pomiarowe jwodomjeEe do pomja_

.u ilości wody bezpowrotnie zuŹytej' ilość odprowadzonych ścieków ustala się na podstawie
wskazań uŻądz€nia pomiarowego' a w przypadku jego braku _ jako równą ilości wody po-

branej lub ilości Wody pobranej pomniejszonej o ilość wody bezpowrotnie ŻuŹyte], określonej
zgodnie z ań- 27 ust' 6 Ustawy-

g) W plzypadku świadczenia usfug' wyłącznie odprowadzania ściekóW pzy braku urządze-
nia pomiarowego' iiość ściekóW ustala się zgodnie z prŻepisami dotyczący.ni przeciętnych

nolm zuźycia wody, a p.zypadku blaku odniesienia w tych normach _ jako równą ilości ście-
ków okleślonej W umowie'

h) W rozliczeniach z odbiorcami usług należności mogą być regulowane na podstawie pro-
gnoz iiości usług' które mają byĆ świadczone. Prognoza wynika z umo\ĄY i jest ustaiana
żgodnje 2 pr1episaml óotyczącymi przecięlr,ych natm z!życla wody lub na podslawie śred_

niego zużycia wody w ubiegłym okresie rozliczeniowym'

i) Rozliczenie faktycznej ilości śWiadczonych pŻez sprzedawcę usług dokonwane jest na
podstawie wskazań wodomielzy lub ulządzeń pomiarowych prŻynajmniej raz w loku oraŻ
zawsze przy zmianie cen za Wodę lub ścieki, których ilość nie jest ustalana na podstawie
pzepłsów dotyczących przeciętnych norm zuŹycia wody lub jednostki miary pÓwierŻchni za-
nieczyszczonej o tMałej nawieęchni'

j} opłata 2a odprowadzenje ścjeków pochodŻących z gospodarstw domo\Ąrych' dowożonych
ao pun]'tu zlewnego' beczkowozami' ustalana jest jako iloczyn: objętości zbiomika beczko-
Wozu, ceny za 1 m3 odprowadzenia ścieków dla grupy odbioróW GD (gospodarstwa domo-
we) i mnożnika 5 (wynikającego z krotności siężenia zanieczyszczeń zawańych W śc]ekach
pochodzących Ż gospodarstw domowych dostarczanych beczkowoŻamj i odprowadzanych
bezpośrednio pŻez odbiorĘ do systemu kanalizacyjnego za pośrednictwem przyłącza'

5,2. Warunki dotyczące regulacji nateżności:
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a) odbiorca usług dokonu.ie zapłaty należnoścj za dostarczoną Wodę lub odprowadzone

a;ieki ;r;z wynikłącej z opłat abonamentowych w terminie określonym na fakiurze' Termin

ten nie moze być klótsży niz'lł oni oo oatyjejWysłania lub dostalczenia W inny sposób'

b) Na]eŻnosci wynikające z faktu' ustalanych na podstawje plognozy, dokonywane są przeŻ

oobiorców w teminach wynlhających z zawartej umowy'

c) Zgłoszenie pEez odbjorcę usług zastzeżeń do wysokości faktury nie wstrzymuje jej za-

płaty'

d) Ewenlualne nadpłaty wynikające z faktur' o któ'ych
poczet przyszłych na|eżności lub. na żądanie odbiorcy
dn a z'ożenia w'osku pisemnego w tej sprawie'

5.3. Warunki stosowania cen i stawek opłat:

5'3.1. standardy jakościowe obsługi odbiorców.

za\NałIewniniejszejtaMiestawkiopłatustalonodlastandardówjakościowychobsługiod'
biorców określońycń w Regulaminie zbiorowego dostarczania wody i zbiorowego odp'owa_

ózania ścieków na terenie ćminy Gózd i pzy zachowaniu tych standardów _ o ile umowa nie

stanowi inaczej- są stosowane'

5'3.2. sposób postępowania w przypadku zgłoszenia rcklamacji'

DJa wszystkich grup odbiorców stosuje się sposób posiępowanja,' zgodny z Regulaminem

źbio,o*ógo dosiarczania wody izbio.owego odpfowadzania ścieków na terenie Gminy

Gózd.

Reklamacje, odbio.ca powinien składac w siedzibie spęedawcy:

ul' Radomska 7; 26-634 Gózd'

5.3.3. sposób obliczania należności w przypądku niedotrŻymania przez strony warun-

kóW umowy'

a) SDŻedawca na wniosek odbiorcy usług występuje o spfawdzenie prawidłowości działania

wodomleęa, w oparciu, o który dokonywane jest aozliczenie ilości dostaw wody'

b) W plzypadku, gdy spEwdzenie prawidłowoścj wskaŻań' nie potwierdŻa zgłoszonych

przez odbiorcę usług zastrzeżeń, pokDłVa on koszly sprawdzenia'

c) W pŻypadku niedotŻymania przez strony warunków umowy wysokość opłat ustaIa się na

zlsadacń' orrestonych w Regulaminie zbiorowego dostarczania Wody i zbiorowego odpro-

wadzania ścieków na terenie Gminy GóŻd'

5.3.4. sposób postępowania i obliczania należności w przypadku usŻkodzenia ukladu
pomiarowo-rozliczeniowego

a) W orzvoadku uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-

,J.ii"i""'l*"g" stosuje się sposób postępowania iobliczania opłat na zasadach okreś|o-

nv"r' ń"óul"ńin'" zniórowógo dostaiczania wody i zbiorowego odprowadzania ścieków na

terenie Grniny Gózd'

b)Wolzvoadkustwieldzenianieprawidłowościdziałaniawodomierza'woparcju'októrydo.
łinu*in'" ió.i ,o.li.'enie ilosci dostaw wody' ilość pobranej Wody ustaia się na podstawie

'i"jn'"go 
ź"zv"i" *ody w okresie 3 miesięcy przed stwie.dzeniem niesprawności działania

*oJo'órz" J gdy nielest to możIiwe _ na podstiwie średniego zużycia wody w analogicz-

nvm okresie tok-u ubieqłeqo lub iloczynu śIedniomiesięcznego zużycia wody W toku ubiegły'n

i iczby mlesięcy n'epó*ioło*ego dzlałania wodomieza. Wybór sposobu należy do sprze-

dawcy.

5.4. opłaty za nielegalny pobórwody lub nielegalne odpi'owadzanie ścieków'

mowa w punkcie b) i c) zalicza się na
usfug zwraca się W ten]']inie 14 dni od
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W prŻWadku nielegalnego poboru Wody iub nielegalnego odprowadzania ścieków slosuje

się naitępujące zasady ustalanla odpłatnosci:

a) ilośó pobranej wody ustala się w oparciu o prŻeciętne nomy zuŹycia (ustalone na pod-

siawie Rozpoządzenia, o kiórym rnowa w ań. 27 Ustawy)'

b) ]lość odprowadzonych ścieków - plzyjmuje się jako równą i|ości pobranej wody ustalo-

nej, w powyższy sposób'

c) Ustalenia opłatv za usłuqę nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ściekóW do_

iffi; #-;#;;t"i-ii po*yi"; i'o"ści wody tścieiówl przez wartośc ceny za ' *]

*oov' luo's"i"Lo'' oŻewidzlanej ola grupy odbiorców' w któlej stwierdzono jego Wystę_

powanie,

d) ustalenie' opłary za nlelegalne odprowadzenie ścieków dowożonych beczkowozarni

,'oui s"i"t o* l oó".kowozu nienależącego do spŻedawcy. do syste*U <ana izacyjnego

;Eils"; eksploatacji spŻedawcy) następuje na podstawie pojemności pŻedmioio-

'!óó oó".to*o.'ll i ceny za odprowadzenie 1 m3 ścieków dla grupy Po (pozostałych od_

oioi"o*j ori. kosztów usunięcia skutków' któIe zostały spowodowane przez nie]egalny

zlz ut ścieków'

e) iezeli' nje iest możliwe ustalene okresu tMania nielegalnego kozystania z usług, do

"sralenia 
ooo'tatności za usługę przyjmuje się' że trwał on co najmniej 12 miesięcy'

N;ezależnie od poboru opłaty za nielegalne korŻystanie z usług' stosuje się sankcje określo-

ne w ńegulaminie zbiorowego dostarczania wody izbiorowego odprowadzania ścieków na

terenie Gminy Gózd'

5'5. sposób wprowadŻenia zmian stawek opłat'

TaMę ijej zmiany wprcWadza się w trybie ań. 24 Ustawy'
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CZĘŚc 6'

Nazwa czynności

w"óinie warllnlŃ recrlrrcznych oŻyłaLzenia nieruclo_
m;ścido sieci wodociaqowej luo kanałzacyinei

opłata netto
w ŻJs^.

opłata z VAT
w zl/s^.L.p.

4 5
1

32,00 39,04
1.

2 1l1Ę* xl":E[*:nych na budowę sieciwoc'o- 54,00 65,88

32,00 39 04
3.

Wvdanie warunków techn'cz4ycn ']a monla7 wUUUlllle'Zd

.lÓ nomJalL wodv belpowrclnie 7uŻylej 

-4.
Uzgódńenie rr'6Fń;ea- obiektów wodociągowych lub

kAnaliŻecunvch
54,00 65,88

5.
oaaa;ienle proFktu wykonawczego przyĘcza wodoclą_ 32,00 39,04

42,0O
42,00

51,24
6

odbiór techn;cznY przyĘcza wodociągowego:
- 7 ieonyrrr pod eiściem pod wodomierz g|ówny

- '^ ł'r.t_" nałeone oodeiŚcie poo wodom;erz

32,4O
32,0O

s9,04
39.047.

odbjór tech!iczaty przyĘcŻa kan3ljzacyjnego:
- z lednego obiektu ..

'; L.'ilAn^ ńAśteoneoo obieklu '

83,20 101,50
8 odbióa iechniczny lvodoclągoweJ sleq ulluzllB]j zd Nazv}

ieden Kilomel! sieci:

I inbióiteóńiczŃsie j, za każdy jeden ki 83,20 101,50

42,00
10.

odbór: oplombowan|e pooeJscla wlaz Z wUU
oj ho'ńówr^fńie

40,00 48,80
11

orzerwanie c1ynnoŚci odbloru slecl' prŻy{ąUzd woouLlq:

qowego lub kanalizacyjnego l przyc7yn zaleŻnych od in-

42,0O 51 ,24
12.

odbiól końcowy pzyĘcza woooclągowego luo Kalla Żd

12,00
13.

UrLchomienie przyĘc7a woooc'ągowego popl/ez 9l

Rósayi ocizny t<al łulowane tazco ra

zowo zqodnie ze stanem fakiycznym a

kosŻv wbudowanvch materia]ów we-

dług iaktyczneqo zuŻycla z dollczenLern
5ak mażv

14.
Wykonanje p.zyĘcza lYodociągowego lub kanalizacyine-
go przez sprzedawcę

t]suniecie awańi plzyĘc7a naleŻacego do odbiorcy na

ieqo wnio.ek luo bez wntosku w p7ypadku nre lachowa_

nii wymaganych ieminów dla UsUn;ęcia awańi w Wyma-
.'ńvm ńże7 ReoUlamin tefininie

łrosay roooczny la kU owŹne kaŻdora-
7ÓwÓ ŻÓodnle ze starcm fa|d'r'cznyń a

kosay ;budowanych materia]ów we-

dlug faKyczneqo zużycla Ż oo lcŻenlem
5% mażY

15.

83,20 101,s0
16.

Zamknięcie p1zyłącza wocl0oqgowego (za{JeZpGUZc

na ok'es zimv
62,40

17. ^'-i^.żflj. ń-w|1fa^ wÓiloci3ooweoo {oo oKresle zmy,

eżńroścl paYqoiowa'Ątre do pobofu wody 7 hydranlu

oo celow brldovw (na pisemny wniosel\' Tainieresowane'
nnl óolat" r" póoo' *ody wedfug obowiązuiącej śawki
;la grUpy Po (pozoŚali odbiorcy) ilośc wody wedfug wo-

.'rlł'I IlśtAlÓnea'o w Umowe

54,AO 65,88
18.

w t emmyooza;ut' naoamska7 26'634 Gózd



L.p. NaŻwa czynności
opłata netto

w złlszt.
opłata z VAT

w źlszŁ
2 4 5
Wypzo pracownikóu niezwiąŻany Ż awadą wodociągo-
Wą lUb eksploatacyjną (we^Ą/anie nieuzasadnione' wy'
iazd w celu odcięcia wody zgodnie z art. 8 usławy, jeŹeli
;ie został dotlzyńany tennin zapłaty okeślony w We_

zwaniu powodującym koniecŻność v'yłączenia' bez
wzgJędu na to czy należność zośata Urcgulowana po tym

52,00 63,44

2Ó
Wymontowanie wodomierza do ekspert)zy oa8z zamon_
lowanie i oplombowanie wodomierza zastępczego

63,44

22.
Wykona!je ekspedyŻy wodomielza o średnicy do 40 mm,
na Źadanie odbiorcv usluq

Faktyczny kosŹ ekspeńfzy plus kosŻt

21. W-ykonanie ekspertyzy wodomierza o śrcdnicy otl 50 do
80 mm na żadanie odbjorcv usłuq

FaKyczny kosa eksperi].Ży plus kosŻ

22. oplombowenie wodomierŻa (podlicznika) 42,O0 51.24

23.

-nowneoplombowaniewodomierzagłównego,l'Yodo-

mierza po zelwanju lub uszkodzeniu plomb pŻez odbiol-
cę usłuo

156,00 190,32

Uwagal
lnne czynności ugugowe' związane ze śWiadczeniem ushlg wodociągowo_kanaiizacyjnych' które nie

zostały ujęie W nin;ejszym wykazie, wyceniane są każdofazowo !Y zakresie robocizny zgodnie ze śa_
nem faKvcznvm a kosŹv materiałcwe powiększane są o mażę 5%'

oDtłieZ

ztt:f lłfołę

Wójt Gminy Gózd; ul Radomska 7;2ń34 Gózd


