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Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2022 
Prezesa Zarządu 

MPWiK „EKOWIK” Sp. z o.o. we Władysławowie 
z dnia 14.04.2022 roku 

  

 

 

C E N N I K    U S Ł U G   

 
Międzygminnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

„EKOWIK” Sp. z  o.o. we Władysławowie 
 

 

OBOWIĄZUJĄCY   

OD DNIA  

 14 KWIETNIA 2022 ROKU  

 
 
 

Cena netto 

 

1. OPLOMBOWANIE WODOMIERZA MIERZĄCEGO WODĘ 
BEZPOWROTNIE ZUŻYTĄ  

  104,80 zł + VAT 

 
 

2. OPLOMBOWANIE WODOMIERZA PO ZERWANIU LUB 
USZKODZENIU PLOMBY PRZEZ KLIENTA  

     

   Bez zgłoszenia 104,80 zł + VAT 

     
 
 
3. WYMIANA USZKODZONEGO PRZEZ KLIENTA WODOMIERZA        

   164,60 zł + VAT 

 
Uwaga:   Cena usługi nie obejmuje ceny wodomierza 
 
Do 1 godziny wykonanej usługi odpłatność w wysokości 100% stawki godzinowej. 
Usługa wykonywana powyżej 1 godziny rozliczana będzie wg faktycznego czasu pracy. 
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 Cena netto 

 
 
4. UDROŻNIENIE KANALIZACJI: 
 

a) poniedziałek – piątek od 700 – 1500 z wyłączeniem świąt 351,80 zł/ godz + VAT 

 + dojazd do miejsca wykonania usługi  2,62 zł/ km + VAT 

b) w pozostałych godzinach oraz soboty, niedziele i święta       441,30 zł/ godz + VAT 

 + dojazd do miejsca wykonania usługi 2,62 zł/ km + VAT 

 
Do 1 godziny wykonanej usługi odpłatność w wysokości 100% stawki godzinowej. 
Usługa wykonywana powyżej 1 godziny rozliczana będzie wg faktycznego czasu pracy. 
 

Odpłatność za nieuzasadnione wezwanie do wykonania usługi wynosi 100% stawki 
godzinowej i stawki za dojazd. 

 
 
5. INSPEKCJA TELEWIZYJNA sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej                       

(BEZ CZYSZCZENIA) 

a) poniedziałek – piątek od 700 – 1500 z wyłączeniem świąt 214,50 zł/ 50m + VAT 

 + dojazd do miejsca wykonania usługi          1,57 zł/ km + VAT 

b) w pozostałych godzinach oraz soboty, niedziele i święta       304,00 zł/ 50m + VAT 

 + dojazd do miejsca wykonania usługi 1,57 zł/ km + VAT 

 
Do 50 m wykonywanej usługi odpłatność w wysokości 100% stawki. 
Usługa wykonywana na odcinku powyżej 50 m rozliczana będzie wg rzeczywistej długości. 
 
6. ZADYMIANIE KANAŁÓW  

a) poniedziałek – piątek od 700 – 1500 z wyłączeniem świąt 169,90 zł/ 100m + VAT 

 + dojazd do miejsca wykonania usługi          1,57 zł/ km + VAT 

b) w pozostałych godzinach oraz soboty, niedziele i święta       229,60 zł/ 100m + VAT 

 + dojazd do miejsca wykonania usługi 1,57 zł/ km + VAT 

 
Do 100 m wykonywanej usługi odpłatność w wysokości 100% stawki. 
Usługa wykonywana na odcinku powyżej 100 m rozliczana będzie wg rzeczywistej długości. 
 
 
7. CZYSZCZENIE KANALIZACJI SANITARNEJ lub innych przewodów kanalizacyjnych 

Cena usługi kalkulowana będzie indywidualnie. 

 
 
8. ROBOTY  ZIEMNE  

Cena usługi kalkulowana będzie indywidualnie. 
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   Cena netto 

 
 

9. WYNAJĘCIE NASTAWY HYDRANTOWEJ Z WODOMIERZEM 

                  w złotych 

a) Kaucja zwrotna za urządzenie 2.400,00   

b) Koszt wynajęcia nastawy hydrantowej z wodomierzem  
na okres do 30 dni 

655,00 + VAT 

c) Koszt wynajęcia nastawy hydrantowej z wodomierzem  
po upływie 30 dni; 

opłata za każdy 1 dzień 

 

 

22,00/dzień 

 

 

+ 

 

 

VAT 

d) Koszt pobranej wody Ilość pobranej 
wody według 

wskazań 
wodomierza x 

cena wody 

+ VAT 

 

 

10. WYMIANA ZAWORU PRZELOTOWEGO 

           164,62 zł + VAT 

Cena nie uwzględnia kosztów materiałów rozliczanych indywidualnie według cen zakupu. 
 

 

11. MONTAŻ WODOMIERZA Z NAKŁADKĄ (MODUŁEM RADIOWYM) WRAZ Z 
OPROGRAMOWANIEM I PLOMBOWANIEM – BEZ PRZERÓBEK 

          459,46 zł  +  VAT 

Uwaga: Cena uwzględnia wodomierze DN15 lub DN20. 

 

 

12. MONTAŻ WODOMIERZA Z HERMENTYCZNYM MODUŁEM RADIOWYM – BEZ 
PRZERÓBEK 

          375,22 zł  +  VAT 
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