
                                                                                       
                                                                                                                                                                          

Załącznik do uchwały Zarządu Spółki Wodnej "Łeba" w Łebie 
                                                                                                   nr 22/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. 

 

 

 

CENNIK 

usług dodatkowych świadczonych przez  Spółkę Wodną "Łeba" w Łebie 

obowiązujący od dnia 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. 

 

Poz. Zakres usługi Cena netto 

1. Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych i oczyszczanie ścieków ( 7,5 m³) z  terenu  miasta Łeba – w dni robocze 

w godz. 7-15 
135,14 zł  + VAT 

2. Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych i oczyszczanie ścieków ( 7,5 m³) z  terenu  miasta Łeba – w dni robocze 

w godz. 7-15 dla członków Spółki Wodnej „Łeba” upust 30 % 
94,60 zł  + VAT 

3. Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  ścieków  i  oczyszczanie ścieków( 7,5 m³)  z terenu miasta Łeba –                

w pozostałych godzinach oraz soboty, niedziela i święta  wzrost o 30 % 
175,68 zł   +VAT 

4. Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  ścieków  i  oczyszczanie ścieków( 7,5 m³)  z terenu miasta Łeba –               

w pozostałych godzinach oraz soboty, niedziela i święta  dla członków Spółki Wodnej „Łeba” upust 30 % 
122,98 zł + VAT 

5. Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i oczyszczanie ścieków  ( 7,5 m³ ) z terenu spoza miasta Łeba  dni 

robocze w godz. 7-15 
149,19 zł    + VAT 

6. Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych i  oczyszczanie ścieków  ( 7,5 m³)  z terenu spoza miasta Łeba  -                    

w pozostałych godzinach oraz soboty ,niedziela i święta wzrost o 30% 
193,95 zł   + VAT 

7.  spoza miasta  Łeba dopłata  za odległość w dni robocze w godz. 7-15 5,09  zł/km  + VAT 

8.  spoza miasta Łeba dopłata za odległość -w pozostałych godzinach oraz soboty, niedziele i święta wzrost o 30 % 6,62 zł/km  + VAT 

9. Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalnym na terenie  miasta Łeba – w dni robocze w godz. 7 do 15 288,75 zł/godz. +VAT 

10. Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalnym na terenie  miasta Łeba – w dni robocze w godz. 7 do 15 dla 

członków Spółki Wodnej „Łeba” upust 30 %  
202,13 zł/godz. +VAT 

11. Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalnym na terenie miasta Łeba – w  pozostałych godzinach oraz soboty, 

niedziela i święta wzrost o 30 % 
375,38 zł/godz. +VAT 

12. Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalnym na terenie miasta Łeba – w  pozostałych godzinach oraz soboty, 

niedziela i święta dla członków Spółki Wodnej „Łeba” upust 30 % 
262,77 zł/godz. +VAT 

13. Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalnym spoza  miasta Łeba – w dni robocze w godz. 7 do 15 262,50 zł/godz. +VAT 

14. Czyszczenie kanalizacji samochodem specjalnym spoza miasta Łeba – w  pozostałych godzinach oraz soboty, 

niedziela i święta wzrost o 30 % 
341,25 zł/godz. +VAT 

15.  spoza miasta Łeba dopłata za odległość  w dni robocze 6,45 zł/km  + VAT 

16.  spoza miasta Łeba dopłata za odległość -w  pozostałych godzinach oraz soboty, niedziele i święta wzrost o 30 % 8,39 zł/km   + VAT 

17. Cena najmu  ciągnika/ładowarki -  w dni  robocze w godz. 7-15 225,75 zł/godz. +VAT 

18. Cena najmu  ciągnika/ładowarki - w dni  robocze w godz. 7-15 dla członków Spółki Wodnej „Łeba” upust 30 % 158,03 zł/godz. +VAT 

19. Cena najmu ciągnika/ładowarki - w pozostałych godzinach oraz soboty, niedziele i święta wzrost o 30 % 293,48 zł/godz. +VAT 

20. Cena najmu ciągnika/ładowarki - w pozostałych godzinach oraz soboty, niedziele i święta dla członków Spółki 

Wodnej „Łeba” upust 30 % 
205,44 zł/godz. +VAT 

 


