
CENNIK USŁUG DZIAŁU SIECI I USŁUG  

L.p. Opis usługi Cena netto VAT 

1. 

Usługi remontowo - konserwacyjne sieci kanalizacyjnej, czas 

dojazdu do usługobiorcy, czas oczekiwania na wykonanie 

usługi (niezawiniony przez usługodawcę)- cena jednostkowa 

do kalkulacji 

22 zł/r-g 

23% 

2. 

Wykrywanie awarii wodociągowych sprzętem 

specjalistycznym (w cenę wliczono: koszty dojazdu do klienta i 

obsługę sprzętu) 

110 zł/godz. 

23% 

3. 

Cięcie asfaltu i betonu: 

- do 5 cm  

- od 5 do 12 cm  

- powyżej 12 cm 

(w cenę wliczono koszt dojazdu do klienta, do ceny należy 

doliczyć koszty obsługi sprzętu wyliczone wg ceny z poz. 1) 

 

8,00 zł/mb 

15,00 zł/mb 

20,00 zł/mb 
23% 

4. 

Odpompowywanie wody 

(w cenę wliczono koszt dojazdu do klienta, do ceny należy 

doliczyć koszty obsługi sprzętu wyliczone wg ceny  z poz. 1) 

 

35 zł/godz.  23% 

5. 
Stabilizacja gruntu zagęszczarką mechaniczną  

(w cenę wliczono: koszty dojazdu do klienta i obsługę sprzętu) 

90 zł/godz. 
23% 

6. 
Zgrzewanie rur PE do średnicy 160 mm 

(w cenę wliczono: koszty dojazdu do klienta i obsługę sprzętu) 

95 zł/zgrzew 
23% 

7. 

Czyszczenie sieci kanalizacyjnej przy pomocy sprzętu 

specjalistycznego SC2, SCK-3, SCK – 4Z 

(czas pracy sprzętu liczony jest od wyjazdu do powrotu do bazy) 

220 zł/godz. 

8 % 

8. 
Dowóz wody samochodem SCK-3, S.C 2 SW 

(czas pracy sprzętu liczony jest od wyjazdu do powrotu do bazy 

180 zł/godz. 
8 % 

9. 
Udrażnianie kanalizacji żmijką elektryczną (w cenę wliczono: 

koszty dojazdu do klienta i obsługę sprzętu) 

100 zł/godz. 
23% 

10. 
Zamknięcie przyłącza wodociągowego na wniosek odbiorcy 

(zamknięcie zasuwy domowej na przyłączu) 

45 zł 
 8 % 

11. 
Otwarcie przyłącza wodociągowego na wniosek odbiorcy 

(otwarcie zasuwy domowej na przyłączu) 

45 zł 
 8 % 

12. 

Opłata za wyłączenie dostawy wody – dotyczy wyłączenia sieci 

rozdzielczej (obejmuje zamknięcie i otwarcie zasuw) 

(cena końcowa jest ilorazem ilości zasuw niezbędnych do 

zamknięcia/otwarcia i ceny jednostkowej) 

150 zł/ 

zasuwę 
23% 

13. 

Opłata za wyłączenie dostawy wody – dotyczy wyłączenia sieci 

magistralnej (obejmuje zamknięcie i otwarcie zasuw) 

(cena końcowa jest ilorazem ilości zasuw niezbędnych do 

zamknięcia/otwarcia i ceny jednostkowej) 

250 zł/ 

zasuwę 
23% 

14. 
Interwencje pogotowia wod-kan do sprawy nie należącej do 

PWiK 

180 zł 
23% 

 

1) Do ceny usług realizowanych poza terenem administracyjnym miasta Przemysla   należy 

naliczyć dopłatę według wskazań licznika środka transportu: 1 km – 2,50 PLN [netto] (nie 

dotyczy poz. 7 i 8 ) 

2) Do ceny usług realizowanych w godzinach nadliczbowych (od 15.00 do 07.00 następnego 

dnia) oraz w dni wolne od pracy należy doliczyć dodatek w wysokości 50 % 

  


