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Cennik usług odpłatnych  

Przedsiębiorstwa Komunalnego Ogrodzieniec Spółka z o.o. 
(obowiązuje od 01.03.2021) 

 

usługi wodomierzowe 
 

1. wymiana uszkodzonego z winy odbiorcy wodomierza – 80,00 + materiał 

2. plombowanie wodomierza po zerwaniu lub uszkodzeniu plomby – 30,00 

3. wymiana uszkodzonej z winy odbiorcy nakładki do odczytu zdalnego – 50,00 + materiał 

4. montaż nakładki na zlecenie klienta – 45,00 + materiał 

5. plombowanie wodomierza stanowiącego własność odbiorcy – 30,00 

6. montaż wodomierza dodatkowego (podlicznika) wraz z plombowaniem – 80,00 + materiał 

7. wykonanie podejścia pod wodomierz dodatkowy – 200,00 + materiał 

8. montaż i demontaż wodomierza przekazywanego do ekspertyzy – opłata w przypadku gdy 

ekspertyza wykaże sprawność wodomierza – 80,00 + koszt ekspertyzy 

 

usuwanie awarii 
 

1. usunięcie awarii na przyłączu wodociągowym lub kanalizacyjnym na zlecenie odbiorcy – wycena 

indywidualna 

2. wymiana uszkodzonego hydrantu p poż. – 800,00 + materiał 

3. usunięcie awarii uzbrojenia przyłącza (zasuwa) – wycena indywidualna 

4. praca brygady pogotowia (koparka, operator, 2 monterów) – 200,00/godz. 

5. praca montera – 50,00/godz. 

6. pracownik przy czyszczeniu kanalizacji – 50,00/godz. 

 

usługi na sieci wodociągowej - kanalizacyjnej 
 

1. zamknięcie/otwarcie zasuwy na przyłączu wody na zlecenie klienta – 50,00 

2. zamknięcie/otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej na zlecenie klienta i odpowietrzenie sieci – 

200,00 

3. przywrócenie dostawy wody po uregulowaniu należności – 100,00 

4. przywrócenie dostawy wody po uregulowaniu należności – prace ziemne – 500,00 

5. zamrożenie przyłącza – 80,00 

6. samowolne zamknięcie zasuwy na przyłączu/na sieci – 500,00 

7. samowolny pobór wody z hydrantu – 500,00 

8. wykonanie przyłącza wodociągowego -  wycena indywidualna 

9. wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - wycena indywidualna 

10. kontrola techniczna przyłącza wody – 150,00 

11. kontrola techniczna przyłącza kanalizacyjnego – 150,00 

12. ujawnienie nielegalnego przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego – 2500,00 

13. opłata za złamanie regulaminu stacji zlewczej – 500,00 

14. opłata za zgubienie lub zniszczenie karty chip do stacji zlewczej – 50,00 

15. kontrola kanalizacji za pomocą zadymiarki – 150,00 

16. rozmrażanie przyłącza – 130,00/godz 

17. Wypompowanie wody ze studzienki wodomierzowej u odbiorcy wody – 20,00 

http://www.pkogrodzieniec.pl/
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pozostałe usługi 

 
1. uzgodnienia branżowe woda – 100,00 

2. uzgodnienia branżowe kanalizacja – 80,00 

3. koparka Komatsu – 110,00/h 

4. minikoparka JCB = 90,00/h 

5. ciągnik Ursus + przyczepa, pług – 115,00/h 

6. ciągnik Ursus + kosiarka bijakowa, rębak – 140,00/h 

7. samochód transportowy do 3,5t – 100,00/h 

8. pompa szlamowa – 25,00/h 

9. koszenie traw kosiarką spalinową wraz z posprzątaniem- 0,60/m2 

10. koszenie traw kosą spalinową wraz z posprzątaniem – 30,00/h 

11. grabienie liści z posprzątaniem – 25,00/h 

12. pielenie – 35/,00h 

13. cięcie żywopłotu z posprzątaniem – 5,00-15,00/mb 

14. karczowanie krzewów z posprzątaniem – 45,00/h 

15. wycinka/przycinka drzew – wycena indywidualna 

16. wycinka/przycinka drzew ze zwyżki – wycena indywidualna  plus koszt zwyżki 

17. zamiatanie z wywiezieniem – 0,50/m2 

18. odśnieżanie ręczne lub mechaniczne – 0,50/m2 

19. wywóz nadmiaru śniegu – 50,00/samochód 3,5t 

20. sprzątanie pomnika pojedynczego wraz z zakupem znicza i dok fotograficzną – 60,00 

21. sprzątanie pomnika podwójnego wraz z zakupem znicza i dok fotograficzną – 110,00 

22. usługi ogólnobudowlane – wycena indywidualna 

23. pozostał usługi nie wymienione w cenniku na podstawie wyceny indywidualnej 
 

Do podanych cen należy doliczyć podatek vat zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

W przypadku gdy Zleceniodawca oświadczy na osobnym druku, że przyłącze doprowadza wodę 

do lokalu mieszkalnego o powierzchni do 150m2 lub budynku mieszkalnego o powierzchni do 

300 m2, wówczas do kosztów wymiany wodomierza doliczony zostanie podatek vat                         

w wysokości 8%  (art 41 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług). 

 

Ceny skalkulowane dla pracowników w godzinach pracy 6.00-14.00.  

W przypadku prac w godzinach nadliczbowych (14.00-6.00)  

należy do podanych cen doliczyć 20% 
 

http://www.pkogrodzieniec.pl/

