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Cennik usług świadczonych przez pracowników KPWiK Sp. z o.o. 

 

 Usługi  Biura Obsługi Klienta 
 

Lp. Opis Usługi Cena netto  

1 Odbiór podlicznika np. na ogród 60, 00 zł 

2 Plombowanie wodomierza 40, 00 zł 

3 
 

Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy 

odbiorcy ( cena zawiera koszty transportu bez 

materiałów) 
  

ø 15-20 122, 94 zł 

ø 25 122, 94 zł 

ø 30 122, 94 zł 

ø 40 122, 94 zł 

  

ø 50 154, 64 zł 

ø 80 227, 09 zł 

  

ø 100 227, 09 zł 

ø 150 309, 59 zł 

Pozostałe wg indywidualnej wyceny 

  

4 
Montaż wodomierza wraz z plombowaniem ø 15-25 

( cena nie zawiera materiałów) 
163, 99 zł 

5 
Montaż wodomierza wraz z plombowaniem ø 30 i 

większa ( cena nie zawiera materiałów) 
indywidualna 

kalkulacja 
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 Usługi techniczne, uzgodnienia, odbiory 

 

Lp. Opis usługi Cena netto  

1 Uzgodnienia dokumentacji technicznej przyłącza 

wodociągowego lub kanalizacyjnego 
  60, 00 zł  

2 Uzgodnienia dokumentacji technicznej przyłącza wod-kan    90, 00 zł  

3 Uzgodnienia dokumentacji technicznej sieci wodociągowej 
lub kanalizacyjnej wraz z przyłączami 

  180, 00 zł  

4 Uzgodnienia dokumentacji technicznej sieci wod-kan wraz 

z przyłączami 
   210, 00 zł  

5 Odbiór przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  212, 00 zł  

6 Odbiór przyłącza wod-kan 242, 00 zł  

7 Odbiór próby szczelności wodociągu 122, 00 zł  

8 Uzgodnienie trasy projektowanej infrastruktury technicznej 60, 00 zł  

9 Nie dokonanie odbioru z winy wykonawcy  122, 00 zł 

10 Godzina pracy pracownika technicznego    60, 00 zł  

 

 

  Usługi wod-kan 
 

Lp. Opis usługi 
cena  netto 

za szt.  

1 Badanie ciśnienia wody w jednym punkcie poboru  144, 59 zł  

2 
Zamykanie ( otwieranie) przyłącza wodociągowego 
 ( zabezpieczenie na okres zimowy lub na życzenie 

odbiorcy) 

103, 34 zł  

3 Dostawa wody beczkowozem na życzenie klienta 113, 40 zł  

4 
Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej rozdzielczej Ø 
80-160 

578, 36 zł  

5 
Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej magistralnej  Ø 
200-300 

1 694, 26 zł 

6 
Nadzór (kontrola wykonywanych prac) nad pracami 

wykonywanymi na urządzeniach wod-kan 
206, 68 zł 

7 

Badanie wydajności hydrantu w pierwszym pkt. 
pomiarowym 

     250, 00 zł  

 w kolejnym punkcie  150, 00 zł  
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 Usługi transportowe i sprzętowe KPWiK 
( za 1 godzinę pracy sprzętu - liczone od momentu wyjazdu do momentu powrotu na bazę 
KPWiK) 

Lp. 

Opis sprzętu 
Cena za 

roboczogodzinę 

netto  

      

1 Samochód ciśnieniowy 231, 81 zł 

2 Samochód do czyszczenia wpustów ulicznych 221, 59 zł 

3 Samochód ciężarowy o ład. 5 ton 164, 86 zł 

4 Samochód dostawczy z kierowcą 103, 34 zł 

5 Samochód dostawczy bez kierowcy 62, 09 zł 

6 Ciągnik rolniczy 73, 40 zł 

7 Ciągnik rolniczy z przyczepą lub pługiem odśnieżnym  93, 40 zł 

8 Przyczepa cysterna do przewozu wody ( bez transportu) 40, 00 zł 

9 Ciągnik rolniczy + sprężarka HU z młotem 90, 00 zł 

10 Agregat prądotwórczy 3 KW 30, 00 zł 

11 Agregat prądotwórczy 24 KW z obsługą 158, 66 zł 

12 Zagęszczarka bez operatora ( płytowa lub stopowa) 30, 00 zł 

13 Urządzenie do udrożnienia kanalizacji wew. z obsługą bez trans. 80, 00 zł 

14 Usługa cięcia ( betonu lub stali) przecinarką spalinową 100, 00 zł 

15 Pompa szlamowa z obsługą 80, 00 zł 

16 Stawka wynajęcia pracownika do prac specjalistycznych 41, 25 zł 

17 Koparko ładowarka 116, 05 zł 
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 Cennik usług inspekcji  TV kamerą do kanałów sanitarnych 

i deszczowych obowiązujący w KPWiK od dnia 26.06.2017r. 
 

 

1. Za wykonanie inspekcji TV kamerą kanały o średnicy od 150 mm do 400 mm 

 

 

W cenie inspekcji TV kamerą zawarte jest: 

 analiza stanu sieci kanalizacyjnej 

 raporty z przeprowadzonej inspekcji 

 na życzenie klienta nagranie inspekcji TV na płycie  DVD 

2. Za wykonanie inspekcji TV kamerą kanału o średnicy od 150 do 400 mm: 

 długość  do 15 mb – 165,00 zł /netto/ 

 długość powyżej 15 mb – wg cen w punkcie 1 

 

3. Dojazd i powrót do miejsca prowadzenia inspekcji TV z miejsca garażowania poza terenem 

          działalności KPWiK wg wskazań licznika samochodu: 

 1 km – 2,50 zł /netto/ 

 

4. Dojazd  środkiem transportu  na  miejsce inspekcji  wg aktualnego cennika.  

 

5. Za brak możliwości przeprowadzenia inspekcji TV wynikającej z winy zleceniodawcy , nie 

    przygotowania kanału do inspekcji TV tzn. brak dojazdu, kanał nieoczyszczony, innych 

    przeszkód  niezależnych od zespołu prowadzącego inspekcję TV po dotarciu na miejsce  

    inspekcji każda rozpoczęta godzina 100,00 zł /netto/ 

 
Wszystkie ceny są kwotami netto. 

 

Lp 

Zakres zlecenia 

jednorazowego badania 

kanałów 

Kanały nowo wybudowane 
Kanały eksploatowane  

oczyszczone 

1 do  20 mb 220,00 zł /netto/ 300,00 zł /netto/ 

2 21- 250 mb 10,50 zł /netto/1 mb 14,00 zł /netto/1 mb 

3 251-500 mb 8,50 zł /netto/1 mb 11,00 zł /netto/1 mb 

4 ponad 500 mb 7,50 zł /netto/1 mb  9,00 zł /netto/1 mb 
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Do cen dolicza się 23% podatku VAT 

Do cen za usługi wykonywane po godzinach pracy przedsiębiorstwa ( 7:00 – 15:00)  

w dni robocze oraz we wszystkie soboty i święta dolicza się 20% 

 

Cennik usług obowiązuje na terenie Gminy Kartuzy. Cena usług wykonywanych poza 

granicami administracyjnymi Gminy Kartuzy jest powiększona o koszt dojazdu  

i zakwaterowania 

 


