
Cennik usług wykonywanych przez 
 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Poddębicach Sp. z o.o. 

(cennik obowiązuje od 01.06.2021 r.) 

L.p. Nazwa usługi Cena netto (zł) 
Jednostka 

miary 
1. 2. 3. 4. 

Wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji projektowej, odbiór przyłącza 

1. 
Wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego 
oraz dla montażu wodomierza do pomiaru ilości wody bezpowrotnie zużytej 
 

bezpłatne sztuka 

2. Uzgodnienie dokumentacji projektowej przyłącza wod – kan.  80,00 sztuka 

3. Uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci 150,00 sztuka 

4. Odbiór techniczny przyłącza wod – kan. 
80,00 
3,50 

sztuka 
km dojazdu 

Usługi i roboty budowlano – montażowe 

1. 
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy użytkownika ( usługa + 
wodomierz )  

220,00 
3,50 

sztuka 
km dojazdu 

2. 
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy użytkownika ( usługa bez 
materiałów )  

100,00 
3,50 

sztuka 
km dojazdu 

3. Wymiana wodomierza ( podlicznika ) na nowo legalizowany  
180,00 

3,50 
Sztuka 

km dojazdu 

4. Demontaż lub montaż wodomierza na wniosek odbiorcy 
60,00 
3,50 

sztuka 
km dojazdu 

5. Zaplombowanie wodomierza 
50,00 
3,50 

sztuka 
km dojazdu 

6. 
Opłata za zaplombowanie wodomierza w przypadku zerwania lub uszkodzenia 
plomby z przyczyn leżących po stronie użytkownika 

250,00 sztuka 

7. Zamknięcie / otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym 
50,00 
3,50 

sztuka 
km dojazdu 

8. Odcięcie dostawy wody / ponowne włączenie dostawy 
120,00 

3,50 
sztuka 

km dojazdu 

9. 
Trwałe odcięcie dostawy wody / ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej              
( prowadzenie robót ziemnych ) 

600,00 sztuka 

10. 

Wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do sieci (bez materiałów)  

- do ∅ 50 

- ∅ 63 – 90     

- ∅ 110 – 160 

3,50 
250,00 
300,00 
350,00 

km dojazdu 
sztuka 
sztuka 
sztuka 

11. 

Wykonanie włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci (bez materiałów)  

- do ∅ 110 

- ∅ 125 – 160     

- ∅ 200 – 250 

3,50 
300,00 
350,00 

400,00 - 500,00 

km dojazdu 
sztuka 
sztuka 
sztuka 

12. 
Wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej                   
(z materiałem) 

Wycena 
indywidualna 

- 

13. 
Wykonanie włączenia przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacji sanitarnej                   
(z materiałem) 

Wycena 
indywidualna 

- 

14. Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego 
Wycena 

indywidualna 
- 

15. 
Usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym na zlecenie 
odbiorcy 

Wycena 
indywidualna 

- 

16. Wykonanie zgrzewania rur PEHD  ∅ 90 - ∅ 200 85,00 – 250,00 sztuka 

17. 

Wykonanie przecisku urządzeniem HP lub TERMA 

- ∅ 75 - 90 

- ∅ 110 – 135 

- do ∅ 190 

 
90,00 – 120,00 
110,00 – 150,00 
150,00 – 350,00 

mb 

18, Wbijanie rur stalowych - ∅ 130 – 270 ( bez materiału ) 150,00 – 300,00 mb 

Praca sprzętu 

1. Samochód specjalny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej SCK-4z MAN (praca) 260,00 (*) godzina 

2. Samochód specjalny do czyszczenia sieci kanalizacyjnej SCK-4z MAN (dojazd) 200,00 (*) godzina 

3. Samochód dostawczy Ford Transit  75,00 (*) godzina 

4. Koparko - ładowarka JCB 3CX 125,00 (*) godzina 

4. Koparka kołowa VOLVO  EW 140 160,00 (*) godzina 

6. Ciągnik New Holland, Zetor 100,00 (*) godzina 

7. Ciągnik  New Holland, Zetor + przyczepa, pług do odśnieżania 135,00 (*) godzina 



∗ - W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych należy doliczyć 20% ( 15
00

 - 7
00  

). 

8. Ciągnik  New Holland, Zetor + kosiarka bijakowa, zamiatarka, rębak 125,00 (*) godzina 

9. Samochód ciężarowy IVECO – wywrotka 10 m
3 

250,00(*) godzina 

10. Agregat prądotwórczy 68 kV 150,00 godzina 

11. 
Piła motorowa, piła do cięcia asfaltu, młot pneumatyczny, zagęszczarka gruntu, 
stopa wibracyjna, agregat prądotwórczy 3-10 kV, kosiarka, wykaszarka. 

80,00 (*) godzina 

12. Roboczogodzina pracownika 45,00 (*) godzina 

13. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych (szamb) 
19,50 
2,60 

m
3 

km dojazdu 

14. 
Odbiór i oczyszczanie ścieków przyjmowanych na Oczyszczalni Ścieków                     
w Poddębicach 

10,00 m
3 

15. Osad komunalny ( transport + aplikacja na polu ) 60,00 motogodzina 


