
 
 

 

 

1 2 3 4

1.
Przegląd techniczny przyłącza wodociągowego lub instalacji wewnętrznej bez 

próby szczelności
1 odbiór 125   

2. Przegląd techniczny sieci wodociągowej wraz z próbą szczelności DN 80-500mm
za każde rozp. 

100m
223   

3.
Jednorazowe sprawdzenie w nieruchomości podejścia pod wodomierz, studzienki 

wodomierzowej lub studni rewizyjnej
1 sprawdzenie 102   

4. Jednorazowe otwarcie lub zamknięcie zasuw sieciowych DN 50-150mm 90   

5. Jednorazowe otwarcie lub zamknięcie zasuw sieciowych DN 200-300mm 125   

6. Jednorazowe otwarcie lub zamknięcie zasuw sieciowych DN 350-500mm 335   

7.
Sprawdzenie prawidłowości przeróbki instalacji wodociągowej i montaż 

dodatkowego wodomierza w budynku mieszkalnym lub studzience (bez dojazdu)
1 sztuka 125   

8. Wykrywanie wycieków wody i ich lokalizacja przy użyciu aparatury elektronicznej 1 godzina 114   

9.
Oczyszczenie studzienki wodomierzowej przez wydobycie osadu, gruzu, ziemi lub 

wylanie wody
1 sztuka 283   

10. Regulacja skrzynek ochronnych do zasuw i hydrantów 1 sztuka 335   

a) w małych budynkach mieszkalnych (1-2 rodzinnych) 1 budynek 125   

b) w innych budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej 1 budynek 230   

12. Zamknięcie wody na instalacji wewnętrznej na żądanie odbiorcy 1 sztuka 90   

13.
Ponowne dokonanie odczytu wodomierza na żądanie odbiorcy przy stwierdzeniu, 

że odczyt poprzedni był prawidłowy
1 odczyt 71   

14.
Wymiana obudowy do zasuw wodociagowych DN 50-300 mm bez kosztu 

obudowy i bez robót ziemnych 
1 sztuka 497   

15. Pomiar sprawności hydrantu 1 sztuka 91   

16. Zamrażanie przewodów DN-15 do DN-40
za każdą rozpoczętą 

godzinę
220   

17. Lokalizacja uzbrojenia podziemnego 
za każdą rozpoczętą 

godzinę
125   

18.
za pierwsze 10 dni 

użytkowania
49   

19.
za każdy kolejny 

dzień użytkowania
5   

20. kaucja zwrotna 1 000   

cena Lp. Rodzaj usługi lub roboty Jednostka miary

(ceny netto w zł)

Wypożyczenia stojaka hydrantowego:

- za pierwsze 10 dni 49 zł netto, 

- za każdy następny dzień 5 zł netto,

- jednorazowa kaucja zwrotna związana z najmem stojaka wynosi 1000 zł

2. CENNIK - USŁUGI WODOCIĄGOWE 

Kontrola instalacji wewnętrznej wodociągowej 

1 sztuka

11.


