
DZIAŁ I ZAŁĄCZNIK  do  ZARZĄDZENIA  nr 5/2017

 OPŁATY ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIAMI 

DO SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ ORAZ REALIZACJĄ INWESTYCJI WOD.-KAN.

LP. NAZWA CZYNNOŚCI CENA NETTO( ZŁ) VAT

I. PRÓBY TECHNICZNE

badanie przyłaczenia do sieci gminnej - 

1. wodociagowej

badanie przyłaczenia do sieci gminnej - 

2. kanalizacyjnej

II. USŁUGI DODATKOWE

1. konsultacje techniczne w terenie Usługa 100,00 zł                       23 %

2.
wykonanie projektu technicznego przyłącza 

wodociągowego                   lub kanalizacji sanitarnej*
Usługa 300 zł- 600 zł* 23%

3.
wykonanie projektu technicznego przyłącza 

wodociągowego                    i kanalizacji sanitarnej*
Usługa 550 zł - 1100 zł* 23%

* podany wyżej koszt sporządzenia dokumentacji projektowej nie obejmuje 

wykonania mapy do celów projektowych, uzgodnienia trasy na naradzie 

koordynacyjnej w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie (ZUD),  geologii, 

sporządzenia operatów wodnoprawnych oraz innych wymaganych decyzji bądź 

uzgodnień, * wykonanie projektu podlega indywidualnej wycenie, zależnej od 

nakładów pracy pracownika GPK EKO- RASZYN Sp. z .o.o. 

4.
oczyszczenie nieczystości płynnych dowozonych                 

(wozami asenizacyjnymi)
m3 14,00 zł                         23%

DZIAŁ II
OPŁATY ZA CZYNNOŚCI  ZWIĄZANE Z EKSPLOATACJĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ KANALIZACYJNEJ

LP. NAZWA CZYNNOŚCI  CENA NETTO(ZŁ) VAT

I. WODOCIĄGI
1. plombowanie wodomierza dodatkowego Usługa 25,00 zł                         23%

2.
ponowne oplombowanie wodomierza wraz z kontrolą przyłącza                                                                                        

( dot. samowolnych działań Usługobiorcy)
Usługa

25,00 zł                         

23%

3.
wymiana wodomierza  uszkodzonego z winy odbiorcy wraz z 

plombowaniem
Usługa

 od 70,00 zł                              

do 130,00 zł 
23%

5. montaż wodomierza dodatkowego                                                          

( w tym do wody bezpowrotnie zużytej) wraz z plombowaniem

Usługa  od 150,00 zł                              

do 300,00 zł 

23%

6.
pomiar ciśnienia jednorazowo w jednym punkcie sieci 

wodociągowej
Usługa

100,00 zł                       
23%

7. odcięcie przyłącza wody- zamknięcie zasuwy domowej Usługa 40,00 zł                         23%

8. ponowne otwarcie przyłącza wody Usługa 40,00 zł                         23%

9.

zamknięcie zasuwy liniowej                                                                    

- o średnicy do 150 mm włącznie                                                               

- o średnicy powyżej 150 mm                                                                              

- za każdą następną                

Usługa
 150,00 zł                                        

200,00 zł                               

50,00 zł 

23%

10.
 wykonanie odbioru włączenia nowobudowanej sieci                               

do istniejącej sieci wodociągowej
Usługa

110,00 zł                       
23%

11.

wymiana zaworu odcinającego przy węźle wodomierzowym   

przed wodomierzem                                                                                             

- o średnicy DN 20                                                                                                                                        

- o średnicy DN 25                                                                                 

- o średnicy DN 32            

Usługa  70,00 zł                               

100,00 zł                           

120,00 zł 

23%

12.

wymiana zaworu odcinającego przy węźle wodomierzowym                     

za wodomierzem                                                                                                   

- o średnicy DN 20                                                                                 

- o średnicy DN 25                                                                                    

- o średnicy DN 32                      

Usługa  40,00 zł                        

50,00 zł                         

70,00  zł 

23%

II.  KANALIZACJA

1. 
wykonanie odbioru włączenia nowobudowanej sieci do 

istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej
Usługa 110,00 zł                       23%

2. zakorkowanie przykanalika kanalizacji sanitarnej Usługa 100,00 zł                       23%

3. odkorkowanie przykanalika kanalizacji sanitarnej Usługa 150,00 zł                       23%

III. USŁUGI DODATKOWE
1. wynajem koparko-ładowarki Usługa  90,00 zł / h 23%

2.
monitoring sieci kanalizacyjnej/ przyłącza kanalizacyjnego                            

do 15 mb
Usługa

150,00 zł                       
23%

3.
monitoring sieci kanalizacyjnej/ przyłącza kanalizacyjnego                         

powyżej 15 mb
Usługa

150 zł + 6zł/mb
23%

Usługa                         110,00 zł 23%

Usługa                         110,00 zł 23%


