
CENNIK Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

w Radzionkowie za wykonywane usługi nie objęte w taryfie 

 

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna 

Lp. Usługa Cena netto 
1. Pomiar ciśnienia na miejskiej sieci wodociągowej lub w obiekcie (cena za 

punkt) 
138 zł 

2. Opłata za czynności związane z przywróceniem dostaw wody   
wstrzymanych z przyczyn leżących po stronie odbiorcy 

231 zł 

3. Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej – rozdzielczej do Ø 150 1 111 zł 

4. Włączenie i wyłączenie sieci wodociągowej – rozdzielczej powyżej Ø 150 4 166 zł 

5. Próba techniczna, ciśnieniowa – druga i kolejna (cena za każdą próbę) 138 zł 

6. Zamknięcie i otwarcie zasuwy przyłączeniowej – na zlecenie klienta 
- każda kolejna zasuwa na tym samym rurociągu 
- brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta 
skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 100 zł 

 
185 zł 
185 zł 

7. Dzierżawa hydrantu p.poż. wraz z nasadą (poza celami gaśniczymi) – 
każda rozpoczęta doba dzierżawy hydrantu wraz z nasadą liczy się jako 
pełna 

27 zł/dzień 

8.  Napełnianie zbiorników wodą na wniosek klienta z wykorzystaniem 
hydrantów p.poż. zamontowanych na miejskiej sieci wodociągowej – bez 
kosztów wody 

 
162 zł 

9. Dostawa wody beczkowozem (3m3) 324 zł 

10. Diagnostyka sieci wodociągowej (za przyłączem po stronie odbiorcy) 
- brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta 
skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 100 zł 

 
231 zł/h 

11. Czyszczenie kanalizacji wraz z zagospodarowaniem odpadów (za 
przyłączem po stronie odbiorcy) 
- brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta 
skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 100 zł  

 
277 zł/h 

12. Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej (nie 
będące własnością PGK sp. z o. o.) np. wstawienie trójnika/ naprawa 
uszkodzonego wodociągu/ naprawa zasuwy połączeniowej/ naprawa 
hydrantu/ naprawa uszkodzonego kanału/ naprawa uszkodzonego 
przyłącza kanalizacyjnego 
- robocizna brygady 
- praca sprzętu 
Do powyższych cen doliczone zostaną: materiały, zajęcie pasa drogowego, 
odtworzenie nawierzchni, koszt zabezpieczenia miejsca rewizyjnych prac 
- brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta 
skutkuje naliczeniem kosztów w wysokości 100 zł 

 
 
81 zł/h 
+ materiał 
+ sprzęt 

 

Dokumentacja i Odbiory 

Lp. Usługa Cena netto 
1. Odbiór zabudowy zestawu wodomierzowego (dotyczy: zmiany lokalizacji 

wodomierza głównego) 
 

55 zł 

2. Odbiór zabudowy zestawu wodomierzowego (dotyczy: wodomierzy przy 
punktach czerpalnych) 

 
48 zł 

3.  Kontrola zabudowy zestawu wodomierzowego (dotyczy: montażu 
dodatkowego wodomierza dla ustalenia ilości bezpowrotnie zużytej wody, 
montażu wodomierza dla pomiaru ilości wody z ujęć własnych) 

 
48 zł 

4. Uzgodnienie branżowe przebiegu sieci wod-kan 24 zł/kartka A4 

5. Uzgodnienia dokumentacji projektowej (sieć gazowa, telekomunikacyjna, 
energetyczna itp.) 

32 zł/kartka A4 



 

Wodomierze 

Lp. Usługa Cena netto 
1. Czasowy demontaż i montaż wodomierza głównego na zlecenie klienta 64 zł 

2. Plombowanie zestawu wodomierzowego (uszkodzenie plomb leżące po 
stronie klienta) 

 
46 zł 

3. Wymiana wodomierza w celu wykonania ekspertyzy na zlecenie Odbiorcy.. 
W przypadku stwierdzenia sprawności wodomierza –  koszt ekspertyzy 
ponosi klient 

48 zł 
+ koszt 

ekspertyzy 

4. Montaż wodomierza z nakładką radiową DN 15 dla celów wody 
bezpowrotnie zużytej wraz z plombowaniem 

 
140 zł 

5. Montaż wodomierza z nakładką radiową DN 15 jako podlicznik domowy 
wraz z plombowaniem 

 
150 zł 

6.  
Montaż wodomierza powyżej DN 15 z nakładką radiową jako podlicznik 

według 
indywidualnej 
wyceny 

7. Plombowanie zestawu wodomierzowego do wody bezpowrotnie zużytej 40 zł 

 

Dodatkowe 

Usługa Cena netto 
Odbiór nieczystości płynnych (max. do 3m3) 250 zł 

Czyszczenie kanalizacji (przykanalika) 300 zł/h 

 

 

 

 

Podane kwoty są cenami netto, należy doliczyć do nich podatek VAT zgodny z 

obowiązującą stawką. 

 

 


