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1. UDZIELANIE INFORMACJI PISEMNYCH

1.1. Wydanie umowy przyłączeniowej wraz z określeniem technicznych warunków
przyłączenia nieruchomości do sieci wod. – kan. lub wydanie warunków technicznych dla
przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego, dotyczącej sposobu zaopatrzenia w wodę lub
odbioru ścieków w zasięgu istniejących przewodów wod. - kan. z podaniem średnic i sposobu
włączenia - dotyczy przyłączy, warunków technicznych na montaż dodatkowego wodomierza
54,00 zł

do podlewania zieleni, zgody lub informacji technicznej

1.2. Wydanie umowy przyłączeniowej wraz z określeniem technicznych warunków
przyłączenia nieruchomości do sieci wod. – kan. za każde następne przyłącze lub wydanie
warunków technicznych, za każde następne przyłącze, dla przyłącza wodociągowego lub
kanalizacyjnego, dotyczących sposobu zaopatrzenia w wodę lub odbioru ścieków w zasięgu
istniejących przewodów wod. - kan. z podaniem średnic i sposobu włączenia (dotyczy
przyłączy)

0,6 x poz. 1.1.

1.3. Wydanie warunków technicznych na przyłącze wod. - kan. wraz z siecią wodociągową,
kanalizacyjną do 100 mb lub sieci wod. – kan. do 100 mb
1.4. Za każde następne 100 mb
1.5.

Wydanie

kserokopii

54,00 zł

0,60 x poz.1.3.
protokołu

wodociągowego/kanalizacyjnego

ostatecznego

odbioru

przyłącza
54,00 zł
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2. UZGODNIENIA PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

2.1. Uzgodnienie połączeń wodociągowych ulicznych i przykanalików oraz przewodów
wodociągowych ulicznych i osiedlowych, kanałów ulicznych i osiedlowych do 100 mb.
Zakres uzgodnienia obejmuje: sprawdzenie zgodności z wydanymi warunkami technicznymi,
danymi wod. - kan. oraz z obowiązującymi przepisami, wymaganiami eksploatacyjnymi
i formalno – prawnymi

54,00 zł

2.2. Za każde następne 100 mb

0,6 x poz. 2.1.

2.3. Uzgodnienie projektów technicznych połączeń wodociągowych oraz przykanalików
(za każde następne przyłącze)

0,6 x poz. 2.1.

2.4. Uzgodnienie projektu budowlanego magistral wodociągowych > ø 300 i kolektorów >
ø 500 (do 100 mb) oraz obiektów: pompowni, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody,
sprawdzenie technologii, urządzeń na sieci i obiektach. W zakres uzgodnienia wchodzi
również sprawdzenie aktualnych danych dotyczących przepływów, a z tym ocena przekroju
magistrali bądź kolektora oraz urządzeń obiektowych
2.5. Za każde następne 100 mb

100,00 zł

0,6 x poz. 2.4.

2.6. Za uzgodnienie projektu przyłączy – po upływie terminu ważności uzgodnienia (tj. po 3
latach)

54,00 zł

2.7. Uzgodnienie innych opracowań

54,00 zł
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3. OPINIOWANIE KONCEPCJI
Opiniowanie magistral i kolektorów jako inwestycji wydzielonych oraz obiektów: pompowni,
oczyszczalni, stacji uzdatniania wody. Zakres opinii obejmuje: sprawdzenie zgodności z
aktualnymi programami bądź koncepcjami lub obowiązującymi ustaleniami zakresu
uzgodnień i zgodności opiniowanej dokumentacji z warunkami uzgodnień

400,00 zł

4. OPŁATA PRZYŁĄCZENIOWA ZA PRZYŁĄCZENIE DO URZĄDZEŃ WOD.KAN. – zgodnie z obowiązującymi taryfami

5. WYDANIE DZIENNICZKA ROBÓT
Dziennik robót wydawany jest na podstawie dokumentacji budowlanej i obejmuje:
- wypisanie dzienniczka robót,
- kontrola robót w trakcie włączenia do istniejącej sieci wodociągowej lub kanału,
- kontrola wykonawstwa podłoża, przewodu lub kanału, zasypka, prace zanikowe,
- kontrola i sprawdzenie poprawności wykonania podejścia pod wodomierz,
- sprawdzenie instalacji wewnętrznej wod. – kan.,
- spisanie protokołu otwarcia wody, protokołu ostatecznego odbioru wraz z inwentaryzacją
geodezyjną dostarczona przez Wykonawcę.
5.1. Wydanie dzienniczka robót na wykonanie sieci zewnętrznych wodociągowych,
kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej- długość odcinka do 100 mb

180,00 zł

5.2. J.w. lecz na sieć wodociągową lub kanalizacyjną powyżej 100 mb
poz. 5.1. + ilość pełnych setek x poz. 5.1. x 0,6
5.3. Wydanie dzienniczka robót na montaż dodatkowego wodomierza do podlewania zieleni
180,00 zł
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6. WYKONANIE PROJEKTU PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO, PRZYŁĄCZA
KANALIZACJI SANITARNEJ LUB PRZYŁĄCZA WOD.-KAN.
6.1. Do długości 20 mb (przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej)
umowa przyłączeniowa wraz z określeniem technicznych warunków przyłączenia
nieruchomości do sieci wod. – kan. lub warunki techniczne

54,00 zł
400,00 zł

projekt techniczny
uzgodnienia w Przedsiębiorstwie

54,00 zł
508,00 zł

Razem:

6.2. Do długości 20 mb (przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne)
umowa przyłączeniowa wraz z określeniem technicznych warunków przyłączenia
nieruchomości do sieci wod. – kan. lub warunki techniczne

54,00 zł
600,00 zł

projekt techniczny
uzgodnienia w Przedsiębiorstwie

54,00 zł
708,00 zł

Razem:
6.3. Powyżej 20 mb (przyłącze wodociągowe lub kanalizacji sanitarnej)

umowa przyłączeniowa wraz z określeniem technicznych warunków przyłączenia
nieruchomości do sieci wod. – kan. lub warunki techniczne

54,00 zł
500,00 zł

projekt techniczny
uzgodnienia w Przedsiębiorstwie

54,00 zł
608,00 zł

Razem:
6.4. Powyżej 20 mb (przyłącze wodociągowo-kanalizacyjne)

umowa przyłączeniowa wraz z określeniem technicznych warunków przyłączenia
nieruchomości do sieci wod. – kan. lub warunki techniczne

54,00 zł
700,00 zł

projekt techniczny
uzgodnienia w Przedsiębiorstwie

54,00 zł
808,00 zł

Razem:
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7. WYKONANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO SIECI WODOCIĄGOWEJ, SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ LUB SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
7.1. Do długości 100 mb (sieć wodociągowa lub kanalizacji sanitarnej)
warunki techniczne

54,00 zł

projekt budowlany

1 200,00 zł

uzgodnienia w Przedsiębiorstwie

54,00 zł
1 308,00 zł

Razem:
7.2. Od długości 100 mb do 200 mb (sieć wodociągowa lub kanalizacji sanitarnej)
warunki techniczne

86,40 zł

projekt budowlany

3 000,00 zł

uzgodnienia w Przedsiębiorstwie

86,40 zł
3 172,80 zł

Razem:
7.3. Powyżej 200 mb (sieć wodociągowa lub kanalizacji sanitarnej)
warunki techniczne

zgodnie z pozycją 1.4. cennika

projekt budowlany

mb proj. sieci x 15,00 zł

uzgodnienia w Przedsiębiorstwie

zgodnie z pozycją 2.2. cennika

Razem:

Warunki dodatkowe (dotyczy pkt. 6 i 7)

Podany powyżej koszt sporządzenia dokumentacji projektowej nie obejmuje części
sporządzanej przez geodetę (tj. wykonania mapy do celów projektowych i uzgodnienia trasy
w ZUD Wołomin), geologa (tj. badania geotechniczne wraz z projektem geotechnicznym),
uzgodnień rzeczoznawcy p.poż. oraz sporządzenia operatu wodnoprawnego (jeżeli są
wymagane). Mapa do celów projektowych wraz z uzgodnieniem ZUD może zostać
dostarczona przez Klienta lub może zostać zamówiona przez PWiK u geodety według cen
obowiązujących u danego geodety na moment zamówienia tego typu usługi.
Koszt wykonania mapy do celów projektowych i uzgodnienia trasy w ZUD Wołomin ponosi
Klient.
Projekty o dużym stopniu trudności (np. z przepompownią ścieków lub separatorem)
sporządzane będą w oparciu o indywidualną wycenę.
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8. BUDOWA PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO
8.1. Wcinka w istniejący wodociąg:
a) PVC

700,00 zł

b) PE

850,00 zł

c) żeliwo/stal

700,00 zł
1 000,00 zł

d) AC
8.2. Podejście pod wodomierz

150,00 zł

8.3. Podłączenie do instalacji wewnętrznej

wycena indywidualna
350,00 zł

8.4. Inwentaryzacja powykonawcza
8.5. Montaż przyłącza:

50,00 zł/mb

a) w gruncie nieutwardzonym

100,00 – 150,00 zł/mb

b) w gruncie utwardzonym
9. BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO
9.1. Włączenie w istniejący kanał (w zależności od zagłębienia kanału)

600,00 – 1 200,00 zł

9.2. Studnia rewizyjna:
a) Betonowa

2 000,00 zł

b) PVC

1 600,00 zł

9.3. Likwidacja szamba

wycena indywidualna
350,00 zł

9.4. Inwentaryzacja powykonawcza
9.5. Montaż przyłącza:
a) w gruncie nieutwardzonym PVC 160 do głębokości <2,0 m

150,00 zł/mb

b) w gruncie utwardzonym PVC 160 przy głębokości <2,0 m

250,00 zł/mb

c) przy głębokości > 2,0 m

wycena indywidualna

d) dodatkowa studnia rewizyjna:
- betonowa

1 600,00 zł

- PVC

1 400,00 zł
Warunki dodatkowe (dotyczy pkt. 8 i 9)

Przy wysokim poziomie wód gruntowych, cena robót ziemnych może wzrosnąć o 100%.
Projekt organizacji ruchu dostarcza inwestor.
Wodomierz dostarcza i plombuje PWiK Sp. z o.o. (dot. również wodomierza sprzężonego).
Wykonanie przecisku - wycena indywidualna.
8

10. ROBOTY NA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ
10.1. Jednorazowy pomiar ciśnienia i wydajności HP

200,00 zł

10.2. J.w. każdy następny

100,00 zł

10.3. Pomiar ciśnienia wody w sieci w jednym punkcie w ciągu 8 godz.

150,00 zł

10.4. J.w. w ciągu 24 godz.

300,00 zł

10.5. J.w. jednorazowo na instalacji wewnętrznej

100,00 zł

10.6. J.w. w ciągu 8 godz.

150,00 zł

10.7. J.w. w ciągu 24 godz.

300,00 zł

10.8. Zamknięcie i otwarcie zasuwy ZL

250,00 zł

10.9. Zamknięcie i otwarcie zasuwy ZD

200,00 zł
50,00 zł

10.10. Ponowne plombowanie wodomierza
10.11. Opłata za odcięcie i ponowne przywrócenie odpływu ścieków:
a) trójnik na kanale

1 500,00 zł

b) studnia na kanale

800,00 zł

10.12. Wynajem stojaka hydrantowego:
a) opłata abonamentowa – usługa

100,00 zł

b) za okres do 30 dni

3,00 zł/d

c) za okres pow. 30 dni

2,00 zł/d
2 000,00 zł

d) kaucja za stojak

10.13. Opłata za naprawę niesprawnej zasuwy domowej (stwierdzone w trakcie legalizacji,
uszkodzonej z winy użytkownika)

wycena indywidualna

10.14. Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy użytkownika (bez kosztów
wodomierza, zaworów i kształtek)

200,00 zł

10.14.A. Wymiana uszkodzonej nakładki radiowej z winy użytkownika (bez kosztów
nakładki)

50,00 zł

10.15. Montaż wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą

270,00 zł

10.16. Montaż wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą w przypadku większej
przebudowy instalacji

wycena indywidualna

10.17. Opłata za wymianę wodomierza mierzącego wodę bezpowrotnie zużytą (bez kosztów
zaworów i kształtek)

170,00 zł

10.18. Przebudowa instalacji wewnętrznej

wycena indywidualna
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11. USŁUGI DZIAŁU TRANSPORTU I SPRZĘTU SPECJALISTYCZNEGO
150 zł/szt.

11.1. Czyszczenie wpustu ulicznego z przykanalikiem
11.2. Czyszczenie wpustu ulicznego

70 zł/szt.

11.3. Wynajem sprzętu specjalistycznego WUKO

300 zł/h

11.4. Dostawa wody beczkowozem na życzenie klienta (bez kosztów dojazdu)

150 zł

- koszt dojazdu do 10 km

100 zł

- powyżej 10 km (za każdy następny kilometr)

12 zł

11.5. Udrożnienie kanalizacji sanitarnej, deszczowej całkowicie niedrożnej z powodu
zatkania rur kanalizacyjnych różnymi osadami:
a) do średnicy 300mm

300 zł

b) powyżej średnicy 300mm

450 zł

11.6. Wynajem sprzętu (koparka, wywrotka)

80 zł/h

11.7. Wynajem ładowarki „Fadroma”

150 zł/h

11.8. Czyszczenie kanalizacji
Przy zamuleniu kanału do wysokości
1/3

1/2

2/3

a) przewód kanalizacyjny do Ø 150mm 1mb

8 zł

9 zł

10 zł

b) przewód kanalizacyjny do Ø 200mm 1mb

10 zł

11 zł

12 zł

c) przewód kanalizacyjny do Ø 250mm 1mb

11 zł

12 zł

13 zł

d) przewód kanalizacyjny do Ø 300mm 1mb

12 zł

15 zł

17 zł

e) przewód kanalizacyjny do Ø 350mm 1mb

14 zł

15 zł

16 zł

f) przewód kanalizacyjny do Ø 400mm 1mb

18 zł

20 zł

22 zł

g) przewód kanalizacyjny do Ø 500mm 1mb

27 zł

35 zł

40 zł

h) przewód kanalizacyjny do Ø 600mm 1mb

32 zł

40 zł

50 zł

11.9. Inspekcja telewizyjna kanalizacji
a) inspekcja telewizyjna kanałów dla średnicy do 300mm

10 zł/mb

b) wykonanie inspekcji dla kanałów powyżej 300mm

20 zł/mb

c) czyszczenie kanałów przed inspekcją telewizyjną (kanały o średnicy do 300mm)

8 zł/mb

d) inspekcja telewizyjna (kanały o średnicy do 300mm)

8 zł/mb

e) czyszczenie kanałów przed inspekcją telewizyjną (kanały o średnicy powyżej 300mm)
17 zł/mb
f) inspekcja telewizyjna (kanały o średnicy powyżej 300mm)
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17 zł/mb

Warunki dodatkowe (dotyczy pkt. 11)
1. Przy zastosowaniu specjalistycznych głowic do wycinania korzeni, cena podstawowa ulega
zwiększeniu o 50 %.
2. W przypadku czyszczenia kanałów całkowicie zasypanych, suchych oraz wypełnionych
osadami innymi niż komunalne (beton, zaprawa, osady chemiczne itp.) cena wzrasta o 50 %.
12. ODBIÓR NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Odbiór nieczystości ciekłych w punkcie zlewnym na oczyszczalni ścieków „KRYM”, ul.
Krymska 2, miejscowość Leśniakowizna (gmina Wołomin)*

10,60 zł/m3

* nie dotyczy dowożonych ścieków przemysłowych, na które stawka określana jest w umowie pomiędzy
dostawcą a PWiK Spółka z o.o. w Wołominie.

UWAGA!
PODANE POWYŻEJ CENY SĄ CENAMI NETTO. DO POWYŻSZYCH POZYCJI NALEŻY
DOLICZYĆ

PODATEK

VAT

WEDŁUG

WYSTAWIENIA FAKTURY.
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