
LP Nazwa usługi Cena PUK ceny netto

1 Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności 300,00 zł

2
W przypadku konieczności przebudowy instalacji wodociągowej w celu przywrócenia dostawy wody po 
odcięciu wynikającym z zadłużenia

Wycena indywidualna

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta:
(Ceny zawierają koszty: robocizny, nowego wodomierza lub po regeneracji, oplombowanie 
wodomierza)

3.1 DN 15 200,00 zł
3.2 DN 20 220,00 zł
3.3 DN 25 450,00 zł
3.4 DN 32 540,00 zł
3.5 DN 40 830,00 zł

Montaż lub wymiana podlicznika mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą
(Ceny zawierają koszty: robocizny, nowego wodomierza lub po regeneracji, oplombowanie 
wodomierza)

4.1 DN 15 215,00 zł
4.2 DN 20 235,00 zł
4.3 DN 25 475,00 zł
4.4 DN 32 555,00 zł
4.5 DN 40 845,00 zł
5 Ekspertyza wodomierza 

5.1 DN 15 280,00 zł
5.2 DN 20 310,00 zł
5.3 DN 25 340,00 zł
5.4 DN 32 480,00 zł
5.5 DN 40 530,00 zł

Wymiana zaworu (1 szt) w węźle wodomierzowym

(Ceny zawierają koszty: robocizny, nowego zaworu, ponowne oplombowanie wodomierza)

6.1 DN 15 230,00 zł
6.2 DN 20 235,00 zł
6.3 DN 25 260,00 zł
6.4 DN 32 285,00 zł
6.5 DN 40 340,00 zł

Montaż zaworu antyskażeniowego

(Ceny zawierają koszty: robocizny, materiału, itp.)

7.1 DN 15 340,00 zł
7.2 DN 20 360,00 zł
7.3 DN 25 430,00 zł
7.4 DN 32 460,00 zł
7.5 DN 40 540,00 zł

Wymiana zaworu antyskażeniowego w istniejącym węźle wodomierzowym

(Ceny zawierają koszty: robocizny, nowego zaworu, itp.)

8.1 DN 15 270,00 zł
8.2 DN 20 290,00 zł
8.3 DN 25 310,00 zł
8.4 DN 32 360,00 zł
8.5 DN 40 420,00 zł

9
Wskazanie miejsca i sposobu montażu podlicznika mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą – 
przygotowanie miejsca oraz montaż wodomierza w gestii Odbiorcy Usług.

120,00 zł

10
Wskazanie miejsca i sposobu montażu podlicznika mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą wraz z 
montażem wodomierza – przygotowanie miejsca pod montaż wodomierza oraz zakup wodomierza - 
po stronie Odbiorcy Usług.

170,00 zł

16
Wskazanie miejsca i sposobu montażu podlicznika mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą wraz z 
montażem wodomierza oraz przygotowaniem miejsca pod montaż - (zawiera koszt materiału 
wg.faktury zakupu, robocizny oraz dojazdu)

Wycena indywidualna

11
Zamknięcie lub otwarcie zaworu na przyłączu wodociągowym na żądanie Odbiorcy usług na czas 
wykonywania prac przełączeniowych lub usunięcia awarii

120,00 zł

Usługi wodociągowe
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12 Ponowny odczyt wodomierza na żądanie Odbiorcy usług 60,00 zł

14 Przegląd wewnętrznej instalacji wodociągowej (za 1 h pracy) - rozliczenie za każde rozpoczęte 0,5h 120,00 zł

15
Prace dodatkowe przy wymianie wodomierza, wymianie zaworów odcinających, wymianie zaworu 
antyskażeniowego, itp. doliczane do czynności podstawowych (zawiera koszt materiału wg.faktury 
zakupu, robocizny oraz dojazdu)

Wycena indywidualna po 
wykonawcza

13 Próba szczelności przyłącza wodociągowego 400,00 zł

17 Próba szczelności sieci wodociągowej Wycena indywidualna

18
Wykonywanie usług drobnym sprzętem budowlanym podczas realizacji zlecenia (zagęszczarka, 
przecinarka, agregat prądotwórczy, agregat hydrauliczny, zgrzewarka, zamrażarka do rur, pompa 
do wody) - za 1 godz. 

50,00 zł

19 Wynajem wodomierza hydrantowego 10,00 zł/dzień lub 250,00 zł/m-c

20 Wypożyczenie stojaka do hydrantu podziemnego wraz z wodomierzem
20,00 zł/dzień lub 400,00 zł/m-c

21 Wykonanie pomiaru wydajności hydrantu na żądanie inwestora 150,00 zł za jeden punkt 

22

22.1 Samochód ssąco-płuczący w godz. 7-15 w dni robocze (za 1 h pracy) 480,00 zł

22.2 Samochód ssąco-płuczący w godz. 15 -7 w dni robocze oraz w dni świąteczne 570,00 zł

22.3 Samochód płuczący (Małe Wuko) w godz. 7-15 w dni robocze 270,00 zł
22.4 Samochód płuczący (Male Wuko) w godz. 15-7 w dni robocze oraz w dni świąteczne 360,00 zł

23 Opróżnianie oczyszczalni przydomowych (zł za m3 odebranego ścieku) 150,00 zł

24
Kamerowanie przyłączy, instalacji i sieci kanalizacyjnych (za h pracy) - do usługi nie wlicza się 
udrożnienia i czyszczenia instalacji kanalizacyjnej.

240,00 zł

25 Dojazd samochodów ssąco-płuczącego poza gminę Gryfino (za 1 km) 10,00 zł

26 Dojazd samochodów pozostałych poza gminę Gryfino (za 1 km) 7,00 zł

27 Próba szczelności przyłącza kanalizacyjnego 600,00 zł

28
Zamknięcie lub otwarcie przyłącza kanalizacyjnego na czas wykonywania prac przyłączeniowych 
lub awaryjnych na żądanie Odbiorcy Usług

200,00 zł

29
Zamknięcie i otwarcie przyłącza kanalizacyjnego na czas wykonywania prac przyłączeniowych lub 
awaryjnych na żądanie Odbiorcy Usług

200,00 zł

30 Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego po uregulowaniu zaległości 300,00 zł

31
Roboczogodzina pracownika na potrzeby wycen indywidualnych realizowanych w dni robocze w 
godz. 7.00 - 15.00

60,00 zł

32
Roboczogodzina pracownika na potrzeby wycen indywidualnych realizowanych w w dni robocze w 
godz. 15.00 - 07.00 oraz w dni wolne od pracy - rozliczenie za każde rozpoczęte 0,5 h)

100,00 zł

33
Samochód osobowy/osobowo towarowy do 5 ton (za h pracy) - rozliczenie za każde rozpoczete 0,5 
h

90,00 zł

34 Koparko- ładowarka - w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 - rozliczenie za każde rozpoczęte 0,5 h 180,00 zł

35
Koparko- ładowarka - w dni robocze w godz. 15.00 - 7.00 oraz w dni wolne od pracy - rozliczenie za 
każde rozpoczęte 0,5 h

300,00 zł

36 Minikoparka - w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 - rozliczenie za każde rozpoczęte 0,5 h 120,00 zł

37
Minikoparka - w dni robocze w godz. 15.00 - 7.00 oraz w dni wolne od pracy - rozliczenie za każde 
rozpoczęte 0,5 h

200,00 zł

38
Materiał - do każdego materiału wykorzystanego do realizacji zleceń odpłatnych doliczane jest 
15% kosztów zakupu 15%

39
W przypadku konieczności realizacji prac wynikających z różnych pozycji cennikowych ich wartość 
będzie wycenina indywidualnie 

Wycena indywidualna

40
Pozostałe usługi wodociągowe i kanalizacyjne wyceniane są indywidualnie w oparciu o parametry 
cenotwórcze, tj. koszty robocizny, materiału oraz sprzętu)

Wycena indywidualna

Ceny jednostkowe dla prac wycenianych indywidualnie

Opłaty związane z uzgadnianiem, opiniowaniem dokumentacji

Usługi kanalizacyjne

Udrożnienie kanalizacji sanitarnej / deszczowej metodą hydrodynamiczną na terenie gminy Gryfino (1 h pracy samochodu) - 
rozliczenie za każde rozpoczęte 15 min:



41
Uzgodnienie projektu technicznego sieci  dla deweloperów i klientów instytucjonalnych:

41.1
osiedle/instalacja średnica rurociągu - sieć wodociągowa (do DN 110 mm) lub kanalizacyjna (do 
DN 200 mm)

250,00 zł

41.2
osiedle/instalacja średnica rurociągu - sieć wodociągowa (powyżej DN 110 mm) lub kanalizacyjna 
(powyżej DN 200 mm)

450,00 zł

41.3
osiedle/instalacja średnica rurociągu - sieć wodociągowa (do DN 110 mm) i kanalizacyjna (do DN 
200mm)

400,00 zł

41.4
osiedle/instalacja średnica rurociągu - sieć wodociągowa (powyżej DN 110 mm) i kanalizacyjna 
(powyżej DN 200 mm)

750,00 zł

42
Przygotowanie wyceny przyłącza (kwota za wycenę odliczana jest od wynagrodzenia za wykonanie 
przyłącza w przypadku zlecenia robót PUK sp. z o.o.): 

42.1
wodociągowego długość do 30 mb

100,00 zł

42.2
wodociągowego za każde następne 30 mb

75,00 zł

42.3
kanalizacyjnego długość do 30 mb

150,00 zł

42.4 kanalizacyjnego za każde nastepne 30 mb 100,00 zł

43
Przygotowanie wyceny sieci (kwota za wycenę odliczana jest od wynagrodzenia za wykonanie sieci 
w przypadku zlecenia robót PUK sp. z o.o.):

43.1
sieci wodociagowej do 50 mb

300,00 zł

43.2
sieci wodociągowej za każde następne 50 mb

200,00 zł

43.3
sieci kanalizacji sanitarnej do 50 mb

400,00 zł

43.4
sieci kanalizacyjnej za każde następne 50 mb

300,00 zł

44
Wykonanie prac ziemnych przy przyłączeniu nowego klienta do istniejących sieci wodociągowych

wycena indywidualna

45 Budowa przyłączy i sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wycena indywidualna

46
Usunięcie awarii przydomowej przepompowni ścieków / studni podciśnieniowej wynikłej z winy 
klienta polegające na wyczyszczeniu przepompowni, wyczyszczeniu zaworów i sterowników oraz 
opróżnieniu zbiornika - za godzinę pracy

480,00 zł

47
Nieuzasadniona interwencja pogotowia wodno kanalizacyjnego (np. zapchane sitko w kranie, 
niskie ciśnienie wody, nieprzyjemny zapach wydzielający się z kanalizacji, itp.) - za każdą 
interwencję

200,00 zł

48
Płukanie sieci wodociągowej stanowiącej własność odbiorcy usług - za każdą rozpoczętą godzinę 
pracy 150,00 zł

Opłaty związane z realizacją robót budowlanych

Inne prace na instalacjach


