
CENNIK 
USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ODDZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 KWIETNIA 2022 R.  
  
 

Lp. Nazwa usługi 
Cena zł  

netto 
Cena zł  

brutto 

1 

Montaż i demontaż wodomierzy, udokumentowane uszkodzenia powstałe z winy  

odbiorcy: 
  

 koszt wodomierza 
wg aktual-

nej ceny 

wg aktualnej 

ceny 

 montaż wodomierza domowego /DN 15 – DN 40/ 80,00 98,40 

 montaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – DN 200 mm) 120,00 147,60 

2 
Ponowne oplombowanie wodomierza na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie  

powstałe z winy odbiorcy 
60,00 73,80 

3 Oplombowanie wodomierza dodatkowego / podlicznika 50,00 61,50 

4 Usługi wykonywane przez Pogotowie Techniczne:   

5 

 badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru 50,00 61,50 

 zamykanie przyłączy (zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie odbiorcy) 70,00 86,10 

 otwieranie przyłączy (po okresie zimowym lub na życzenie odbiorcy) 70,00 86,10 

 jednorazowy wyjazd Pogotowia Technicznego nie związany z awarią lub  

eksploatacją sieci  
150,00 184,50 

 trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody lub odbioru ścieków 600,00 738,00 

 Koszt 1 roboczogodziny w oddziale 40,00 49,20 

6 Wykonanie przyłącza wodociągowego   

 

7 

 za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 40 mm 55,00* 67,65* 

 za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 50 mm 58,00* 71,34* 

 za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 63 mm 61,00* 75,03* 

 Wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji deszczowej   

za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 160 mm 140,00* 172,20* 

 za każdy 1 mb wykonania przyłącza o średnicy 200 mm 150,00* 184,50* 

 Koszt pracy 1 godziny pojazdu lub sprzętu:   
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 ciężarowego samowyładowczego Mercedes BENZ 125,00 153,75 

 sam. specjal. do ciś. czyszcz. sieci kan. WUKO  270,00 332,10 

 samochodu dostawczego Mercedes BENZ 80,00 98,40 

 samochodu dostawczego Opel Movano 90,00 110,70 

 samochodu dostawczego Volkswagen T-4 1,9 D 75,00 92,25 

 koparko – ładowarki  JCB 4XCX 160,00 172,20 

 samochodu dostawczego Volkswagen  CRAFTER 90,00 110,70 

 koparki EX 110 W 150,00 159,90 

 Czyszczenie wpustu ulicznego przy użyciu samochodu WUKO (za 1 wpust uliczny) 75,00 92,25 

  

 

9 

 

Koszt wykonania 1 mb przecisków pneumatycznych bez rury osłonowej:   

 Średnica przecisku Ø 70 mm 85,00 104,55 

 Średnica przecisku Ø 90 mm 105,00 129,15 

 Średnica przecisku Ø 150 mm 175,00 215,25 

Koszt wykonania 1mb przecisków pneumatycznych wbijanie rury osłonowej:   

 Średnica przecisku Ø 150 mm  185,00 ** 227,55 ** 

 Średnica przecisku Ø 219 mm  225,00 ** 276,75 ** 



 Średnica przecisku Ø 273 mm 295,00 ** 362,85 ** 

 Średnica przecisku Ø 315 mm 340,00 ** 418,20 ** 
 

   

   n  =  wielokrotność formatu A-3      

 

*Cena wykonania 1 m przyłącza skalkulowana dla gruntów piaszczystych, w przypadku wy-

stępowania gruntów gliniastych kalkulacja zostanie opracowana indywidualnie.  

  

** Ceny nie uwzględniają kosztów materiałów /rury osłonowej / oraz przygotowania wyko-

pów pod stanowisko do przecisków. 

 

Ceny i stawki opłat za usługi OWiK zostały ustalone na podstawie kalkulacji własnych. 
 

 

 Sporządził          Zatwierdził 

 

 

 

 

Ostrów Mazowiecka 21 marca 2022 roku 


