
Załącznik nr 9 do PFU 
 

CENNIK OPŁAT ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO  
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SP. Z O.O. 

 
 

L.P. Nazwa usługi Cena netto 

1 
Wydanie warunków technicznych do projektowania  
- sieci 
- przyłącza 

 
100,00 zł 
  50,00 zł 

2 

Uzgodnienie projektów  
- sieci do 100 m 
- każde następne 100 m sieci 
- przyłącza 

 
50,00 zł 
Powiększenie o przelicznik 0,6 
50,00 zł 

3 
Czynności związane z budową przyłącza (nadzór nad budową i odbiór, 
płatne przez wykonawcę przy odbiorze dzienniczka budowy) 

150,00 zł 

4 
Zamknięcie sieci wodociągowej 
- do 2 godzin 
- każda następna godzina 

 
100,00 zł 
200,00 zł/godzina 

5 Płukanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wodą z sieci miejskiej 
Wg pomiaru i obowiązujących 
taryf za 1m3 

6 Zamknięcie i uruchomienie przyłącza na wniosek Odbiorcy  40,00 zł 

7 
Uruchomienie przyłącza po zamknięciu wynikające z przyczyn leżących 
po stronie Odbiorcy 

100,00 zł 

8 
Montaż lub demontaż wodomierza wynikający z potrzeb eksploatacji, 
wykonany na wniosek Odbiorcy 

40,00 zł 

9 Wymiana wodomierza wynikła z przyczyn leżących po stronie Odbiorcy 60 zł + koszt materiału 

10 
Plombowanie wodomierza wynikłe z przyczyn leżących po stronie 
Odbiorcy 

40,00 zł 

11 
Za czynności spowodowane samowolnym bez powiadomienia 
Przedsiębiorstwa sterowaniem zasuwą na sieci wodociągowej przez 
nieupoważnione osoby fizyczne lub podmioty gospodarcze 

200,00 zł 

12 
Usługa asenizacyjna Strefa I – odległość do 5 km od OŚK 
- kurs beczki asenizacyjnej o pojemności 4 m3 
- kurs beczki asenizacyjnej o pojemności 6 m3 

 
65,00 zł 
90,00 zł 

13 
Usługa asenizacyjna Strefa II – odległość powyżej 5 km od OŚK 
- kurs beczki asenizacyjnej o pojemności 4 m3 
- kurs beczki asenizacyjnej o pojemności 6 m3 

 
 90,00 zł 
130,00 zł 

14 
Opłata za ścieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni, 
pochodzące z Gminy Radzymin na podstawie udokumentowanej umowy 
z mieszkańcami Gminy Radzymin 

10,50 zł/m3 

15 

Opłata za ścieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni, 
pochodzące z Gminy Radzymin bez udokumentowanej umowy  
z mieszkańcami Gminy Radzymin oraz pochodzące spoza Gminy 
Radzymin 

12,10 zł/m3 

16 

Opłata za ścieki dowożone do punktu zlewnego na oczyszczalni 
przekraczające jeden z wymienionych parametrów: 

pH                        - poniżej 5,5 i powyżej 9 
przewodność     - powyżej 1500 µS/cm 
redox                   - poniżej -400 
BZT5                     - powyżej 2200 mg/O2/dm3 
CHZT                    - powyżej 3300 mg /O2/dm3 

 

31,50 zł/m3 

17 Opłata za zblokowanie spławiania urządzeń na oczyszczalni 31,50 zł/m3 

18 Zablokowanie kanalizacji ściekowej (1korek) 500,00 zł 

19 Odkorkowanie kanalizacji ściekowej (1korek) 300,00zł 

20 Hurtowa sprzedaż wody (Gmina Nieporęt) 2,90 zł/m3 

 


