
                                           CENNIK USŁUG 

 realizowanych przez Przedsiębiorstwo Komunalne w Prażmowie 

 obowiązuje od dnia 01.02.2021 r. 

 Grupa remontowo-wykonawcza 

 
1. Plombowanie wodomierza dodatkowego tzw. 

Podlicznika , ogrodowego 

 30,00zł 36,90 zł 

2. Odcięcie przyłącza wody lub odprowadzania ścieków  z 

winy Odbiorcy 

0,00  zł 0,00 zł 

3. 

 

Przywrócenie dostaw wody lub odprowadzania ścieków 

zadłużonemu Odbiorcy po uregulowaniu należności 

350,00 zł 430,50 zł 

4. Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy 

( tym zamrożonego) 

160,00 zł  196.80 zł 

5. Samowolne włączenie się do sieci wodociągowej 2.000,00 zł 2.460,00zł 

6. Opłata za odbiór przyłącza wodociągowego i/lub 

kanalizacyjnego po uprzednim ujawnieniu nielegalnego  

podłączenia do istniejących sieci  wod-kan. 

600,00 zł 738,00 zł 

7. Opłata za nielegalny pobór wody lub odprowadzanie 

ścieków 

Ustalenia 

indywidualne 

Ustalenia 

indywidualne 

8. Zerwanie lub uszkodzenie  plomby na wodomierzu bez 

uzgodnienia z dostawcą 

 

1.500,00 zł 

 

1.845,00 zł 

9. Ponowne zaplombowanie wodomierza ( po 

samowolnym zerwaniu plomby przez Odbiorcę) 

150,00 zł 184,50 zł 

10. Ekspertyza wodomierza w związku z reklamacją 

nieprawidłowości wskazań zgłoszoną przez Odbiorcę: 

-wodomierz wskazuje prawidłowy odczyt 

-wodomierz wskazuje nieprawidłowy odczyt 

 

 

320,00 zł 

0,00zł 

 

 

393,60 zł 

0,00 zł 

11. Dokonanie odczytu wodomierza na żądanie Odbiorcy 

(w terminie innym niż cykl rozliczeniowy) 

50,00 zł 61.50 zł 

12. Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej dla 

wykonania odczytu wodomierza 

100,00 zł 123.00 zł 

13. 

 

Zamknięcie zasuwy na  przyłączu domowym na żądanie 

Odbiorcy 

60,00 zł  73.80 zł 

14. Otwarcie zasuwy na przyłączu  domowym na żądanie 

Odbiorcy 

60,00 zł  73.80 zł 

15. Wymiana zaworu przed / za wodomierzem głównym 60,00 zł/szt. 73,80 zł 

16. Lokalizacja (odnalezienie) zasuwy na przyłączu 

domowym 

90,00 zł 110,70 zł 

17. Montaż(wymiana) zasuwy przyłącza domowego 600,00 zł/szt. 738.00 zł 

18. Montaż klucza zasuwy przyłącza domowego 110,00 zł/szt. 135.30 zł 

19. Montaż nowej skrzynki ulicznej na zasuwie 70,00 zł/szt. 86.10 zł 

20. Wykonanie przyłącza wodociągowego DN<=40 

(za jeden metr bieżący ułożenia rury, wykop) 

40,00 zł/mb 49,20 zł 

21. Wykonanie przyłącza wodociągowego 40<DN<=80 

(za jeden metr bieżący ułożenia rury, wykop) 

 

70,00 zł/mb. 

 

 86.10  zł 

22. Wykonanie wodociągu DN 110 

(za jeden metr bieżący ułożenia rury, wykop) 

80,00 zł/mb. 116,85 zł 

23. Włączenie do sieci wodociągowej przyłącza Dn 40  

                                                                  Dn 50 – Dn 63                 

800zł 

900zł 

984.00 zł 

1107.00 zł 



 

24. Włączenie przewodu wodociągowego Dn110 do Dn 110 

                                                              Dn110 do Dn 160 

                                                              Dn110 do Dn 200 

1200 zł 

1500 zł                  

1900 zł 

1476.00 zł 

1845.00 zł 

2337.00 zł 

25. Montaż podejścia pod wodomierz (konsoli)  Dn 20 

                                                                        Dn 25 

                                                                        Dn 32  

                                                                        Dn 40  

250 zł 

280 zł 

300 zł 

360 zł 

307.50 zł 

344.40 zł 

369.00 zł 

442.80 zł 

26. Zamrażanie przyłącza wodociągowego przed 

wodomierzem  

120 zł 147.60 zł 

27. Wykonanie   wodociągu DN 110 

(za jeden metr bieżący ułożenia rury, przecisk 

sterowany) 

110,00 zł/mb. 135.30 zł 

28 Montaż studni wodomierzowej PE (szczelna): 

Ø 500 mm     - 1 kpl 

Ø 800 mm     - 1 kpl 

Ø 1000mm    - 1 kpl 

 

550,00 zł/kpl. 

1600,00 zł/kpl. 

1950,00 zł/kpl. 

 

   676,50 zł 

1.968,00 zł 

2.398,50 zł 

 

29. Przecisk pod jezdnią ( za jeden metr bieżący) 

DN 32-63 

DN 90-110 

 

  80,00 zł/mb. 

110,00 zł/mb. 

 

98.40 zł 

135.30 zł 

 

30. Odtworzenie nawierzchni gruntowej  ( m2) 20 zł/m2 24,60 zł 

31. Odtworzenie nawierzchni tłuczniowej / żwirowej (m2) 55,00 zł/m2 67,65 zł 

32. Odtworzenie nawierzchni z destruktu ( m2) 70,00 zł/m2 86,10 zł 

33. Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej ( m2) 110,00 zł/m2 135.30 zł 

34. Odtworzenie nawierzchni  asfaltowej  ( m2) 160,00 zł/m2  196.80 zł 

35. Odwodnienie wykopu pompą zatapialną (1 godz.) 37,00 zł/godz.  45.51 zł 

36. Odwodnienie wykopu zestawem igłofiltrów Wycena 

indywidualna 

Wycena 

indywidualna 

37. Wynajem minikoparki (motogodzina) 90,00 zł 110,70 zł 

38. Dojazd minikoparki (na terenie Gminy Prażmów) 80,00 zł 98,40 zł 

39. Nieuzasadnione wezwanie (przez Odbiorcę) 

montera/pogotowia PK w Prażmowie 

150,00 zł 184.50 zł 

40. Czyszczenie jednorazowe przydomowej przepompowni  

ścieków 

600 zł 738.00 zł  

41. Udrażnianie przyłącza kanalizacji sanitarnej do 50 mb 390 zł 479.70 zł  

42. Czyszczenie jednorazowe studni kanalizacyjnej  

rewizyjnej na kanalizacji sanitarnej 

400 zł 492.00 zł  

43. Czyszczenie pompy przepompowni przydomowej  250 zł 307.50 zł  

44. Wymiana zaworu zwrotnego w przepompowni 500 zł 615.00 zł  

45. Wezwanie pogotowia kanalizacyjnego bezpodstawne  120 zł 147.60 zł  

 

Uwaga: Usługi niewyspecyfikowane w niniejszym cenniku podlegają     

              indywidualnej wycenie. 

 

              Wartość wykonania sieci wodociągowej i przyłącza  wodociągowego 

              uzależniona jest od warunków topograficznych terenu, przejść przez    

              przeszkody i podlega potwierdzenia na etapie realizacji.   

 



              Istnieje możliwość negocjacji cen na wykonanie sieci wodociągowych 

              dla inwestorów przekazujących odcinek wykonanej sieci na majątek 

              Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. w Prażmowie. 

 

 


