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80,00Zaprogramowanie zrzuconej nakładki radiowej z winy odbiorcy

Zaplombowanie wodomierza na skutek uszkodzenia plomb z winy odbiorcy

Usługi dotyczące wodomierza

Nadzór nad robotami wykonywanymi w bezpośrednim sąsiedztwie sieci i urządzeń wod-kan

Usługi dotyczące przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego

Usługi dotyczące projektowania i kosztorysowania

180,00
Wymiana uszkodzonego przez odbiorcę wodomierza będącego własnością spółki ( do Ø 20 

plus cena wodomierza)

85,00
Montaż wodomierza (wartość usługi, do ceny należy każdorazowo doliczyć cenę wodomierza z 

nakładką)

80,00Zaplombowanie wodomierza dodatkowego będącego własnością odbiorcy

150,00/ szt

Wykonanie projektu technicznego na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku 

jednorodzinnego - nie dotyczy inwestycji  współfinansowanych ze środków POIiŚ
600,00

Sporządzenie kosztorysu ofertowego na budowę przyłącza wodociągowego** 200,00

Sporządzenie kosztorysu ofertowego na budowę przyłącza kanalizacyjnego** 200,00

Sporządzenie kosztorysu ofertoweo na budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego * 300,00

Usprawnienie przyłącza wody przed otwarciem w przypadku braku pozytywnego wyniku 

sprawdzenia technicznego
wg indywidualnej wyceny

Lp

Likwidacja istniejącego przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego wg indywidualnej wyceny

Ponowne podłączenie (na nawiertce)  na podstawie art. 8. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków *
250,00

Przegląd urządzeń wod-kan na zlecenie wykonawców wykonujących przebudowę nawierzchni 

pasa drogowego lub wykonawców wykonujących inne prace w bezpośrednim sąsiedztwie sieci 

i urządzeń wod-kan

300,00/ h

Budowa/remont sieci, przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego wraz z tyczeniem oraz 

inwentaryzacją geodezyjną

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 10/2018

Stawki usług stosowane w Spółce od 1.11.2018 r.

Stawka opłaty netto

Sprawdzenie stanu technicznego przyłącza wodociągowego

Usuwanie awarii przyłączy wod-kan nie będących własnością spółki wg indywidualnej wyceny

wg indywidualnej wyceny

Wyszczególnienie

150,00/ h

Zamknięcie i otwarcie każdej z zasuw liniowych dla potrzeb przebudowy lub w przypadku 

awarii spowodowanej czynnikami zewnętrznymi wraz z kosztami płukania sieci

Wstawienie oraz regulacja urządzeń wodociągowych wg indywidualnej wyceny

Wykonanie węzła wodomierzowego dla wodomierza Ø 20 mm 660,00

Podłączenie wody odciętej trwale na podstawie art. 8. ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w 

wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
wg indywidualnej wyceny

150,00

80,00

Zamknięcie i otwarcie na zlecenie Odbiorcy zasuwy domowej przyłącza wodociągowego 

związane z wykonaniem robót na przyłączu wodociągowym (w związku z usunięciem awarii, 

wymianą/remontem przyłącza, przebudową przyłącza wodociągowego)

180,00

Usługi wodociągowe i kanalizacyjne

Przebudowa węzła wodomierzowego wg indywidualnej wyceny

Wykonanie węzła wodomierzowego dla wodomierza powyżej Ø 20 mm wg indywidualnej wyceny
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150,00 za pierwszy hydrant

70,00 za każdy kolejny hydrant

170,00 za pierwszy hydrant

80,00 za każdy kolejny hydrant
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VII

50,00
oznaczenie jednoetapowe (w przypadku 

uzyskania wyniku ujemnego)

70,00
oznaczenie dwuetapowe (w przypadku 

stwierdzenia obecności w I etapie)

40,00
oznaczenie jednoetapowe (w przypadku 

uzyskania wyniku ujemnego)

50,00
oznaczenie dwuetapowe (w przypadku 

stwierdzenia obecności w I etapie)

3 15,00
oznaczenie jednoetapowe (w przypadku 

uzyskania wyniku ujemnego)

4 15,00
oznaczenie jednoetapowe (w przypadku 

uzyskania wyniku ujemnego)

5

*
Do ceny dolicza się koszty badania bakteriologicznego wody (według cennika) w przypadku zamknięcia przyłącza na okres dłuższy niż 3 

miesiące

**
W przypadku realizacji przyłącza/przyłączy przez Zakład Wodociągówi Kanalizacji "WOD-KAN" sp. z o.o. opłata za sporządzenie kosztorysu 

zostanie odjęta od kosztu budowy.

Wykonanie projektu sieci wg indywidualnej wyceny

Pozostałe usługi wodociągowe i kanalizacyjne

Usługi transportowe

Usługi transportowe - pracownicy WOD-KAN na własne potrzeby (bez pracy operatora)

Oznaczenie ogólnej liczby kolonii w 36°

Pobór próby do badań mikrobiologicznych na terenie Skierniewic 35,00

Oznaczenie bakterii grupy coli i Escherichia coli1

2 Oznaczenie enterokoków kałowych

Oznaczenie ogólnej liczby kolonii w 22°

Badanie hydrantu zeewnętrznego

Minikoparka JCB (za godzinę pracy)

Kucie młotem hydraulicznym na koparko-ładowarce (za godzinę pracy)

Koparka gąsienicowa CAT 317 (za godzinę pracy)

Analizy mikrobiologiczne

2

3

Badanie hydrantu wewnętrznego

Wykonanie projektu technicznego na wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku 

jednorodzinnego- nie dotyczy inwestycji  współfinansowanych ze środków POIiŚ
700,00

wg indywidualnej wyceny

Wykonanie projektu technicznego na wykonanie przyłącza kanalizacyjnego - inne niż do 

budynków jednorodzinnych

Usługa wykonywana specjalistycznym samochodem WUKO (za godzinę pracy)

Badania laboratoryjne

350,00

Koparko - ładowarka (za godzinę pracy) 50,00

50,00

Wykonanie projektu technicznego na wykonanie przyłącza wodociągowego-  inne niż do 

budynków jednorodzinnych

Koparko - ładowarka (za godzinę pracy)

wg indywidualnej wyceny

Kucie młotem hydraulicznym na koparko-ładowarce (za godzinę pracy) 250,00

Koparka VOLVO EW 160 C (za godzinę pracy) 100,00

110,00

85,00

180,00

Minikoparka JCB (za godzinę pracy) 30,00

Koparka VOLVO EW 160 C (za godzinę pracy) 60,00

Koparka gąsienicowa CAT 317 (za godzinę pracy) 65,00



VIII

1 11,00

2 7,00

3 7,00

4 5,00

5 9,00

6 11,00

7 22,00

8 9,00

9 33,00

10 22,00

11 54,00

12 65,00

13 65,00

14 43,00

15 43,00

16 33,00

17 43,00

18 22,00

19 22,00

20 22,00

21 65,00

22 33,00

23 43,00

24 43,00

25 43,00

26 33,00

27 22,00

28 22,00

29 11,00

30 11,00

31 65,00

32 65,00

33 22,00

34 65,00

35 7,00

36 22,00

37 33,00

38 22,00

39 11,00

40 43,00

Dodatkowe sączenie próby

Dodatkowa mineralizacja

Zdolność opadania osadu czynnego

Biocenoza osadu czynnego (badanie mikroskopowe)

Procent nasycenia osadu czynnego tlenem

Pobór próby do badań fizyko-chemicznych

Pobór prób do badań mikrobiologicznych

Pobór próby osadu czynnego

Mangan

Utlenialność/indeks nadmanganianowy

Chlor wolny

Chlorki

Sucha masa (wilgotność)

Indeks objętościowy osadu czynnego

Zawiesina ogólna

Zawiesina łatwo opadająca (w leju Imhoffa)

Substancje rozpuszczone ogólne

Sucha pozostałość

Pozostałość poprażeniu

Żelazo

Fosfor ogólny

Fosforany

Azot ogólny (bez destylacji)

Azot amonowy (bez destylacji)

Azot azotynowy

Azot azotanowy

Tlen rozpuszczony

BZT5 bez rozcieńczeń

BZT5 z rozcieńczeniami

ChZT=Cr

Siarczany

Siarczki/siarkowodór

Mętność

Zapach

Odczyn

Zasadowość

Przewodnictwo w 25°

Zagniwalność

Temperatura próby

Barwa

Analizy fizyko-chemiczne


