
obowiązuje od dnia 19.09.2020

Nazwa usługi Cena netto Cena Brutto

1. Wydanie warunków przyłączenia do sieci, zmiana, aktualizacja, przeniesienie na inny podmiot

2. Informacja o możliwości lub jej braku przyłączenia obiektu budowlanego do sieci wod-kan. 55,56 zł 60,00 zł

3. Wydanie warunków rozbudowy sieci 92,59 zł 100,00 zł

4. Wydanie warunków technicznych podlicznika rejestrującego zużycie wody bezpowrotnie zużytej 74,07 zł 80,00 zł

5. Wydanie warunków technicznych na zmianę lokalizacji wodomierza głównego 74,07 zł 80,00 zł

6. Wydanie duplikatu dokumentów  55,56 zł 60,00 zł

7. Odbiór i włączenie do sieci przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego

8. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego  894,31 zł 1 100,00 zł

9. Wykonanie dokumentacji technicznej przyłączy wod-kan. w jednym projekcje 1 056,91 zł 1 300,00 zł

10. Wykonanie projektu sieci wod.- kan. 

11. Usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 

12. Odbiór końcowy sieci wodociągowej lub kanalizacji sanitarnej 601,85 zł 650,00 zł

13. Montaż wodomierza głównego wraz z plombowaniem 

14. Wymiana wodomierza głównego po upływie okresu legalizacji

15. Nadzór nad zmianą lokalizacji wodomierza głównego 111,11 zł 120,00 zł

16. Ponowne plombowanie wodomierza z przyczyn niezależnych od ZUK 120,37 zł 130,00 zł

17. Samowolne zerwanie bądź uszkodzenie plomby wodomierza (ponowne plombowanie) 219,44 zł 237,00 zł

18. Odbiór i plombowanie podlicznika 134,26 zł 145,00 zł

19. Montaż wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody z plombowaniem (plus materiały) 198,15 zł 214,00 zł

20. Montaż podlicznika wraz z plombowaniem (plus materiały) 198,15 zł 214,00 zł

21. Montaż wodomierza (po uprzednim demontażu) wraz z plombowaniem 198,15 zł 214,00 zł

22. Demontaż wodomierza – na zlecenie Odbiorcy usług 164,82 zł 178,00 zł

23. 
Wymiana wodomierza w miejsce uszkodzonego z przyczyn niezależnych od ZUK wraz z plombowaniem 
(plus materiały)

275,00 zł 297,00 zł

24. Wymiana podlicznika wraz z plombowaniem (plus materiały) 127,78 zł 138,00 zł

25. Wymiana wodomierza na dodatkowym źródle poboru wody z plombowaniem (plus materiały) 220,37 zł 238,00 zł

26. Usuwanie awarii sieci wodociągowej ZUK'u spowodowanej przez obcy podmiot

27. Usuwanie awarii na obcej sieci wodociągowej 

28. Likwidacja przyłącza wodociągowego 

29. Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego 

30. Remont przyłącza 

31. Przywrócenie dostawy wody na przyłączu odcięte z winy odbiorcy (po uregulowaniu zadłużenia) 2 100,00 zł 2 583,00 zł

32. Dezynfekcja sieci wodociągowej 

33.  Udrażnianie sieci kan. urządzeniem WUKO 338,89 zł 366,00 zł

34. Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej na życzenie klienta 275,93 zł 298,00 zł

35. Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu wodociągowym na życzenie klienta 138,89 zł 150,00 zł

 wg indywidualnej wyceny, plus materiały

wg indywidualnej wyceny

bezpłatnie

Usługi związane z opomiarowaniem zużycia wody na zlecenie Klienta 

bezpłatnie

bezpłatnie

Usługi związane z eksploatacją sieci i przyłączy wod.-kan. na zlecenie Klienta 

wg indywidualnej wyceny

 wg indywidualnej wyceny, plus materiały

wg indywidualnej wyceny, plus materiały

wg indywidualnej wyceny, plus materiały

wg indywidualnej wyceny, plus materiały

wg indywidualnej wyceny, plus materiały

Cennik usług świadczonych przez Zakład Usług Komunalnych 

w Piekoszowie Spółka z o.o.

Dokumentacja techniczna

bezpłatnie

Dokumentacja projektowa i wykonawstwo wod.-kan. na zlecenie Klienta 



36. Koparko-ładowarka NEW HOLLAND 149,59 zł/h 184 zł/h 

37. Samochód wywrotka 6t 160,98 zł/h 198 zł/h 

38. Samochód hakowiec 173,17 zł/h 213 zł/h 

39. Transport i wynajem poj. KP7 252,85 zł/kurs 311 zł/kurs

40.  Bus - przewóz towarów 

41. Usługa ciągnikiem rolniczym (koszenie traw, odśnieżanie) 287,81 zł/h 354 zł/h 

43. Nieuzasadnione wezwanie brygady  200,00 zł 246,00 zł

Strefa
Cena (zł / kurs) 

brutto 

I 175

II 185

III 195

Strefa
Cena (zł / kurs) 

brutto

I 100

II 110

III 120

Tabela cen za kursy łączone:

Miejscowość 

Piekoszów, Podzamcze 

Jaworznia, Łaziska, Janów Górny, Szczukowice, Górki Szczukowskie, Julianów, Micigózd, 
Wincentów  

Janów Dolny, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Lasek, Jeżynów, Lesica, Brynica, Bławatków, 
Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Gałęzice, Skałka  

Dopuszcza się łączenia kursów wyłącznie w obrębie jednej miejscowości. Klienci dogadują kursy łączone we własnym zakresie. 

Usługi związane z transportem i pracą sprzętu na zlecenie Klienta 

w/g indywidualnych uzgodnień  

Stawki roboczogodziny na zlecenie Klienta 

Tabela cen za opróżnianie zbiorników bezodpływowych od osób indywidualnych:

Miejscowość 

Piekoszów, Podzamcze 

Jaworznia, Łaziska, Janów Górny, Szczukowice, Górki Szczukowskie, Julianów, Micigózd, 
Wincentów 

Janów Dolny, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Lasek, Jeżynów, Lesica, Brynica, Bławatków, 
Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Gałęzice, Skałka  

Tabela cen za opróżnianie przydomowych oczyszczalni:

Ceny za opróżniania przydomowych oczyszczalni ustalane indywidualnie

Łączenie kursów:


