
Cennik usług pozostałych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnicy                                
obowiązujący od dnia 15.08.2022 r.

Cena jedn. Cena jedn.
(netto) (brutto)

I.

MIASTO 365,50 449,57

POZA MIASTEM 425,80 523,73

MIASTO 330,20 406,15

POZA MIASTEM 373,70 459,65

3. godz. 173,20 213,04

4. godz. 110,45 135,85

MIASTO 103,00 126,69

POZA MIASTEM 108,30 133,21

6. godz. 108,90 133,95

7. godz. 165,40 203,44

8. godz. 65,40 80,44

9. doba 10,00 12,30

8,13 10,00
6,50 8,00
4,88 6,00
4,07 5,01

11. godz. 103,00 126,69

12. godz. 192,50 236,78

13. godz. 192,50 236,78

14. usł. 156,20 192,13

15. doba 20,00 24,60

16. doba 30,00 36,90

17. usł. 103,00 126,69

18. godz. 103,00 126,69

19. usł. 103,00 126,69

II.

20. usł. 453,40 557,68

21. usł. 65,40 80,44

usł. 103,00 126,69

usł. 168,40 207,13

L.p. RODZAJ USŁUGI J.m.

USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU ORAZ PRACE WYKONYWANE  PRZEZ PRACOWNIKÓW ZWIK 

Wypożyczenie stojaka hydrantowego (opłata nie obejmuje kaucji
zwrotnej za stojak w wysokości 2000 zł)

Samochód załadowczy (Renault)

Wywrotka MAN

Pracownik ekipy wod-kan

Wynajęcie koparko-ładowarki Volvo z operatorem

Wynajęcie minikoparki Komatsu z operatorem

5.
Samochód pogotowia technicznego                                  
(Renault Trafic) 

1.
Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym
(samochód WUKO + 1 pracownik ekipy wod-kan)

2.
Czyszczenie kanalizacji sprzętem specjalistycznym
(samochód FUSO + 1 pracownik ekipy wod-kan)

> dn 40 

10.
Wypożyczenie zestawu z wodomierzem                     
dn 20÷40 do poboru wody z hydrantu 
nadziemnego na okres:                                           

1 dnia

2÷7 dni

   8÷30 dni

powyżej 30 dni 

22.

Wykonanie inspekcji TV odcinka kanalizacji o średnicy
dn 100÷250 (bez kosztów czyszczenia przewodu)

Napełnienie basenu / zbiornika z hydrantu ppoż znajdującego się
w promieniu 75 m (bez kosztów pobranej wody)

Wynajęcie lokalizatora kanalizacji (agregatu dymotwórczego)
wraz z obsługą

godz.

Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu ppoż na sieci
wodociągowej wraz z wydaniem protokołu 

godz.

godz.

dn 20÷40
Demontaż i ponowny montaż wodomierza  na 
życzenie odbiorcy (np. na okres zimowy)

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy
(bez uwzględnienia ceny nowego urządzenia) 

Wypożyczenie korka kanalizacyjnego (zakres dn 200600 mm)
+ kaucja zwrotna za korek (1000 zł)

Zamknięcie i otwarcie dopływu wody do nieruchomości na wniosek
usługobiorcy

Zamknięcie i otwarcie dopływu wody na odcinku sieci
wodociągowej na wniosek usługobiorcy – wg czasu faktycznego
(bez kosztów płukania sieci i strat wody)

Przywrócenie dostawy wody zadłużonemu Klientowi (stawka zawiera
również koszt wcześniejszego odcięcia)

USŁUGI DOT. GOSPODARKI WODOMIERZOWEJ

Ekspertyza wodomierza Φ 15÷40  

Wypożyczenie korka kanalizacyjnego (zakres dn 200 mm)
+ kaucja zwrotna za korek (500 zł)

doba
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Cennik usług pozostałych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Oleśnicy                                
obowiązujący od dnia 15.08.2022 r.

Cena jedn. Cena jedn.
(netto) (brutto)
400,00 492,00
450,00 553,50
1200,00 1476,00
1750,00 2152,50
3650,00 4489,50

24. usł. 51,50 63,35

25. usł. 51,50 63,35

26. usł. 16,35 20,11

27. usł. 76,05 93,54

28. usł. 76,05 93,54

29. usł. 76,05 93,54

30. usł. 108,75 133,76

III

31. usł. 65,40 80,44

32. usł. 150,00 184,50

33. usł. 600,00 738,00

34. usł. 150,00 184,50

*  
** 

***

****
   (negatywny wynik przeglądu technicznego) i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego przeglądu technicznego

- instalacja wodomierza podlicznika lub rozdział instalacji została wykonana niezgodnie z warunkami technicznymi MGK Sp. z o.o.

Dotyczy kosztów poniesionych przez MGK Sp. z o.o. sytuacji, w których:

dn 50

dn 40

  (negatywny wynik przeglądu technicznego) i zachodzi konieczność przeprowadzenia ponownego przeglądu technicznego

- przyłącza wod-kan zostały wykonane niezgodnie warunkami technicznymi lub planem sytuacyjnym/dokumentacją projektową

  węzła wodomierzowego lub studzienki kanalizacyjnej

- Klient nie zapewnił dostępu do urządzeń wod-kan będących przedmiotem zlecenia, w szczególności dostępu do 

- Klient nie pojawi się terminowo w ustalonym miejscu realizacji usługi

Opłata za zerwanie plomby na wodomierzu głównym lub
instalacji****

Usługa realizowana po przygotowaniu przez Klienta węzła wodomierzowego do oplombowania, poprzez zaślepienie końca przyłącza
przewierconym korkiem) 

Opłata za uszkodzenie/zniszczenie wodomierza będącego własnością MGK Sp. z o.o. z winy odbiorcy

Oplombowanie węzła wodomierzowego lub instalacji
w budynku/lokalu w przypadku budowy budynku/-ów
w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej (pod warunkiem montażu
wodomierza w przynajmniej jednym węźle wodomierzowym; opłata za
każdy węzeł/instalację)**

szt.

Przegląd techniczny rozdziału instalacji dla montażu drugiego
wodomierza głównego lub przeniesienia węzła wodomierza
głównego (wraz z montażem wodomierza)

Wodomierz ultradźwiękowy*

 dn 20 (Q=4,0 m3/h)

L.p. RODZAJ USŁUGI

Opłata za uszkodzenie lub zagubienie zestawu do poboru wody
z wodomierzem mechanicznym dn 40 z hydrantu nadziemnego

Opłata nie zawiera kosztów ponownego oplombowania wodomierza

23.

Jednorazowy odczyt rejestrów wodomierza ultradźwiękowego
za pomocą głowicy optycznej (na uzasadnione życzenie odbiorcy)

Kontrola instalacji wodociągowej w celu określenia warunków
technicznych dokonania rozdziału instalacji lub warunków
przeniesienia wodomierza głównego

Oplombowanie wodomierza głównego / wodomierza odliczającego
(z tytułu wymiany legalizacyjnej wodomierza odliczającego lub wynikające
z winy odbiorcy)

dn 25

 dn 15÷20

OPŁATY DODATKOWE

Opłata za brak możliwości realizacji usługi zleconej przez Klienta
z przyczyn zależnych od Klienta***

Opłata za uszkodzenie lub zagubienie zestawu do poboru wody
z wodomierzem mechanicznym dn 20 z hydrantu nadziemnego

Przegląd techniczny montażu wodomierza odliczającego wraz
z jego oplombowaniem

Oplombowanie węzła wodomierzowego lub instalacji
(w przypadku braku możliwości montażu wodomierza) **

J.m.
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