
Dni robocze Dni robocze

7:00 - 15:00 15:00 - 22:00

1.
Wydanie warunków podłączenia do sieci wodociągowej

i kanalizacyjnej
usługa 0 zł - -

2.
Wydanie warunków włączenia instalacji kanalizacyjnej do sieci 

kanalizacji sanitarnej
usługa 0 zł - -

3.
Zatwierdzenie projektu technicznego na wykonanie podłączenia 

wodociągowego i kanalizacyjnego
usługa 0 zł - -

4. Podłączenie wodociągowe/kanalizacyjne (wcinka) usługa 0 zł - -

5.
Odcięcie przyłącza wodociągowego, w tym demontaż całkowity 

wodomierza
usługa 0 zł - -

6.
Wydanie warunków dotyczących przeniesienia zamontowanego 

wodomierza w inne miejsce - na podanie odbiorcy
usługa 120 zł - -

7.

 •    wodociągowej 140 zł

 •    kanalizacyjnej 150 zł

 •    wodno-kanalizacyjnej 250 zł

8.

Uzgodnienie przebiegu trasy sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej 

dla celów projektowych sieci gazowej, kabli energetycznych

i telekomunikacyjnych, branży drogowej itp.

usługa 150 zł - -

wyłącznie w godzinach pracy 

Spółki                                  

(wymagana przedpłata)

9. Koszt nadzorów branżowych godz. 150 zł 180 zł 200 zł

cena za pierwszą rozpoczetą 

godzinę, każda następna 

zaokrąglana do pełnych 30 min.

10. Wymiana zaworu na instalacji przy wodomierzu (od Ø 1/2" do Ø 2") usługa 120 zł 140 zł 160 zł plus cena materiału

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3 

Prezesa Zarządu WZWKGKiM sp. z o.o. 

z dnia 23.02.2022 r.

Cennik WZWKGKiM sp. z o.o.

L.p. Nazwa usługi / sprzętu Jednostka

Godziny nocne 

oraz dni wolne 

od pracy

Uwagi

I. Usługi wodno - kanalizacyjne 

wyłącznie w godzinach pracy 

Spółki

Odbiór techniczny przyłącza wykonanego przez odbiorcę do sieci:

usługa - -
wyłącznie w godzinach pracy 

Spółki
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11.
Wykonanie podejścia pod wodomierz na zlecenie odbiorcy

(od Ø 
1
/2" do Ø 2")

godz. 80 zł 95 zł 120 zł

plus cena materiału;                      

cena za pierwszą rozpoczetą 

godzinę, każda następna 

zaokrąglana do pełnych 30 min.       

12.
Montaż wodomierza wynikający z utraty lub uszkodzenia wodomierza 

z winy użytkownika
szt. 200 zł 250 zł 300 zł plus cena nowego wodomierza

13.
Montaż plomb wynikający z utraty lub uszkodzenia plomb z winy 

użytkownika
kpl 120 zł 150 zł 180 zł

14.
Ekspertyza wodomierza głównego w przypadku gdy zostanie 

potwierdzone jego nieprawidłowe działanie
usługa 0 zł 0 zł 0 zł

15.
Ekspertyza wodomierza głównego w przypadku gdy zostanie 

potwierdzone jego prawidłowe działanie
usługa 240 zł 300 zł 360 zł

plus koszty wykonanej ekspertyzy;

(koszt demontażu i montażu 

wodomierza oraz materiałów)                   

16. Demontaż wodomierza na okres zimowy 120 zł 150 zł 180 zł

17. Montaż wodomierza po okresie zimowym 120 zł 150 zł 180 zł

18. Zaplombowanie wodomierza na wniosek odbiorcy kpl 70 zł 88 zł 105 zł

np. podlicznika, lokalowego, 

dodatkowego lub w przypadku 

przeniesienia wodomierza

19. Zakręcanie zasuwy na wniosek odbiorcy 120 zł 150 zł 180 zł

20. Odkręcenie zasuwy na wniosek odbiorcy 120 zł 150 zł 180 zł

21.
Przywrócenie dostaw wody po ustaniu przyczyn odcięcia

w szczególności po uregulowaniu zaległości 
usługa 350 zł 400 zł 450 zł (wymagana przedpłata)

22.
Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po ustaniu przyczyn zamknięcia

w szczególności po uregulowaniu zaległości 
usługa 350 zł 400 zł 450 zł (wymagana przedpłata)

szt.

szt.
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23.

Przywrócenie dostawy wody i otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po 

ustaniu przyczyn odcięcia i zamknięcia w szczególności po 

uregulowaniu zaległości

usługa 450 zł 520 zł 600 zł (wymagana przedpłata)

24.

 •    wodociągowego - metodą wykopu otwartego 100 zł 120 zł 140 zł

 •    kanalizacyjnego - metodą wykopu otwartego 100 zł 120 zł 140 zł

25. Czyszczenie kanalizacji wewnętrznej godz. 170 zł 190 zł 210 zł

26. Czyszczenie kanalizacji urządzeniem ciśnieniowym godz. 350 zł 400 zł 480 zł

27. Chlorowanie instalacji wewnętrznej usługa 250 zł 300 zł 350 zł

nie mniej niż podana kwota, usługa 

w oparciu o indywidualną wycenę 

oraz podpisaną umowę

28.

 •    CHZT 40 zł - -

 •    Fosfor ogólny 40 zł - -

 •    Azot ogólny 60 zł - -

 •    Zawiesina ogólna 20 zł - -

 •    PH 10 zł - -

 •    BZT5 50 zł - -

29.
wg indywidualnej wyceny po 

przeprowadzeniu wizji lokalnej 

Wykonanie przyłącza:

mb

plus cena materiału;

(wykonanie przyłącza

w trudnych warunkch lub inną 

metodą, na podstawie 

indywidualnej wyceny)

 •    Do ostatecznej ceny zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek.

 •    Przyjęcie zlecenia jest zależne od mocy przerobowych Spółki. 

 •    Cennik będący załącznikiem do zarządzenia nie stanowi podstaw do roszczeń o wykonanie usługi.

cena za pierwszą rozpoczetą 

godzinę, każda następna 

zaokrąglana do pełnych 30 min.

Wykonanie analiz chemicznych ścieków na zlecenie:

usługa
wyłącznie w godzinach pracy 

Spółki

Pozostałe prace/usługi w zakresie wod-kan
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