
CENNIK USŁUG  

WODNO – KANALIZACYJNYCH 

 

Cennik obowiązujący od 01.06.2022 roku 

Cennik wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych 

Ceny wykonania przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych kalkulowane są w oparciu o dane 

techniczne projektu, warunki geologiczne oraz istniejącą infrastrukturę. 

Usługę wykonujemy na podstawie zaakceptowanego przez Inwestora kosztorysu. 

Pobór wody z hydrantu na cele inne niż p.poż.  

(z wyłączeniem obiektów posiadających przyłącze wodociągowe) 

 
Cena usługi netto w 

PLN 
Stawka VAT 

Cena usługi brutto w 

PLN 

Kaucja za stojak 

hydrantowy (wynajem 

powyżej 1 doby) 

- - 2.000,00 

Wynajem stojaka 

hydrantowego do 

poboru wody z 

hydrantu (1 doba) 

10,00 8 % 10,80 

Opłata za montaż oraz 

demontaż stojaka 

hydrantowego 

200,00 8 % 216,00 

 

Cennik usług inspekcji TV kamerami do kanałów 

1. Za wykonanie inspekcji TV kamerą o średnicy od ø 200 mm. 

Lp. 

Zakres zlecenia 

jednorazowego 

badania kanałów 

Kanały 

nowowybudowane 

Kanały eksploatowane 

oczyszczone 

1. do 20 m 220,00 PLN [netto] 300,00 PLN [netto] 

2. 21 m ≤ 250 m 11,00 PLN [netto] / 1 mb 15,00 PLN [netto] / 1 mb 

3. 251 m ≤ 500 m 9,00 PLN [netto] / 1 mb 12,00 PLN [netto] / 1 mb 

4. ponad 500 m 8,00 PLN [netto] / 1 mb 10,00 PLN [netto] / 1 mb 

 

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

działalności Wodociągów Miejskich Spółka z o.o. w Braniewie według wskazań licznika 

samochodu specjalistycznego:  

 1 km – wg cennika usług sprzętowo - transportowych 

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

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

przeszkód niezależnych od zespołu prowadzącego inspekcję TV po dotarciu na miejsce inspekcji 

samochodu specjalistycznego każda rozpoczęta godzina postoju – 100,00 PLN [netto].  

 

Cennik usług maszyną do przecisków pneumatycznych 

Przecisk rurą stalową: 

DN 80 – 70 zł /mb  

DN 100 – 70 zł/mb  

DN 150 – 90 zł/mb 

DN 200 – 120 zł/mb 

DN 250 – 170 zł/mb 

Przecisk rurą PE: 

DN 40 – DN 50 – 50 zł/mb  

DN 63 – DN 110 – 60 zł/mb 

DN 125 – 80 zł/mb 

DN 140 – 90 zł/mb 

DN 160 – 100 zł/mb 

DN 180 – 140 zł/mb 

1) do każdej z podanych powyżej cen należy doliczyć cenę materiału (rury przeciskowej) oraz 

podatek VAT, a w przypadku przecisków rurami stalowymi koszt wykonania komór 

przeciskowych i ewentualnego odwodnienia na podstawie oddzielnej kalkulacji. 

2) ostateczna cena wykonania przewiertu jest kalkulowana w oparciu o dane techniczne projektu, 

warunki geologiczne oraz istniejącą infrastrukturę. 

3) instalacje kanalizacji grawitacyjnej wyceniane są indywidualnie. 

 

Telefon: 55 644 24 17, wew. 21 – Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji 


