
I Stawka opłaty netto 
1 150,00 zł

180,00 zł - pierwsza zasuwa                  

90,00 zł - każda następna

150,00 zł

150,00 zł

180,00 zł

80,00 zł

6 nie mniej niż 100,00 zł 

7 150,00 zł /h

8 wycena indywidualna

9 opłata wg odrębnych przepisów 

10 300,00 zł                                 
+ koszty naprawy uszkodzenia zasuwy 

11 400,00 zł                                 
+ opłata za wodę 

CENNIK usług świadczonych odpłatnie przez ZWiK Sp. z o.o w Ciechanowie                                  
obowiązujący od 01.03.2021 r.                               

Usługi dotyczące sieci i przyłączy 

Montaż zasuwy domowej na przyłączu z wykopem ( łącznie z materiałem) 

Opłata za nielegalny pobór wody 

Samowolne zakręcenie zasuwy przez odbiorcę na przyłączu bez zgody ZWiK 

Samowolne otwieranie/zamykanie hydrantu bez zgody ZWiK 

Zamknięcie i otwarcie na zlecenie zasuwy domowej przyłącza wodociągowego związane z :                                                                                               
* wymianą/remontem przyłącza                                                                                                                                                                                               
* przebudową przyłącza wodociągowego 

Sprawdzenie stanu technicznego przyłącza 

* zamknięciem na okres zimowy (zamknięcie zasuwy + demontaż wodomierza)  - wodomierz pozostaje u właściciela                                                      

* otwarcie zasuwy po okresie zimowym (otwarcie zasuwy + montaż i plombowanie wodomierza)

* za pierwszy hydrant 

* za każdy kolejny hydrant 

Opłata za nieuzasadnione wezwanie pogotowia wod-kan 

Nadzór techniczny nad robotami wykonywami w bezpośrednim sąsiedztwie sieci i urządzeń wod-kan 

2

Zamknięcie i otwarcie na zlecenie zasuwy liniowej na sieci wodociagowej związane z:                                                                                                        
* awarią sieci uszkodzonej przez Inwestora                                                                                                                                                                             
* planowanym wlączeniem do sieci                                                                                                                                                                                         
Do ceny należy doliczyć straty wody zużytej do przepłukania zakmniętego odcinka sieci 

3

180,00 zł

4

Zamknięcie i otwarcie na zlecenie zasuwy domowej przyłącza wodociągowego związane z :                                                                                                                                                                              

5

Pomiar ciśnienia i wydajności hydrantu zewnętrznego                                                             



12 40,00 zł

13 Likwidacja istniejącego przyłącza wodociągowego na wniosek klienta   * prace montażowe po stronie ZWiK                                                                    
* prace ziemne po stronie Odbiorcy  180,00 zł + koszt materiału

14 Remont istniejącego przyłącza na wniosek klienta:                                  * prace montażowe po stronie ZWiK                                                                    
* prace ziemne po stronie Odbiorcy  wycena indywidualna

300,00 zł

180,00 zł

16 120,00 zł/h 

17 wycena indywidualna

18 wycena indywidualna

19 wycena indywidualna

20 wycena indywidualna

II Stawka opłaty netto 

1 84,00 zł/h 

2 104,00 zł/h 

3 118,00 zł/h 

4 113,00 zł/h 

5 5,70 zł/km

6 331,00 zł/h 

7 124,00 zł/h 

8 160,00 zł/h 

Usługi Działu Transportu i sprzętu specjalistycznego 

Uszkodzenie sieci bądź przyłącza z winy Wykonawcy 

Wydanie duplikatu protokołu odbioru przyłącza wodociagowo-kanalizacyjnego 

Samochód specjalny, wielofunkcyjny do czyszenia sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej z systemem recyklingu wody MAN TGS.

Koparko-ładowarka pojemność łyżki ładowarkowej 1,2 m3 , pojemność łyżki koparkowej 0,25 m3 , moc silnika 81 KW (109 kM) .

Koparka kołowa, obrotowa o szerokości łyżki koparkowej 800 mm, długości ramienia 3,05 m i głębokości kopania 6,1 m, pojemność silnika 4,8 l  - 
129 kW (172 KM).

Samochód ciężarowy o dmc do 1000 kg, pojemność silnika 1560 cm3  I mocy 73 kW.

Samochód ciężarowy o dmc do 3500 kg, pojemność silnika 2198 cm3  I mocy 165 kM, 7 osobowa L4H2 zabudowa brygadowa.

Samochód ciężarowy, samowyładowczy o ładowności do 11 t, pojemność silnika 9000 cm3  / 191 KW.

Ciągnik kołowy, transportowy ZETOR 5320, pojemność silnika 3595 cm3 łącznie z przyczepą transportową (wywrotka o ładowności 6t) 

Samochód specjalny do przewozu wody - Volvo, moc silnika 154 KW i pojemności cysterny 10 m3 .

Lokalizacja wycieków na przewodach wodociagowych wody koleratorem na zlecenie klienta 

* za pierwszą godzinę usługi 

* za każdą następną rozpoczętą godzinę usługi 

15

Usunięcie awarii wodociągowej/ kanalizacyjne na zlecenie 

Zlecenia indywidualne na roboty nie wymienione w cenniku 

Usługa zamrażania przyłącza do 2" na wniosek klienta

Przebudowa przyłącza lub sieci wodociągowej na zlecenie 



III Stawka opłaty netto 

1 210,00 zł

2 190,00 zł

3 wycena indywidualna

4 140,00 zł

5 120 zł + koszt materiału 

6 90,00 zł

7 180,00 zł

8 140,00 zł

9 210,00 zł

10 140,00 zł

11 120 zł + koszt materiału 

12 90,00 zł

13 150,00 zł

14 500,00 zł

Usługi dotyczące wodomierza 

Montaż nakładki radiowej wodomierza ogrodowego od  DN 15 mm do DN 20 mm na zlecenie właściciela

Wymiana uszkodzonego wodomierza (podlicznik) z winy użytkownika DN 15mm - 20mm (wodomierz, nakładka radiowa) + plombowanie

Wymiana uszkodzonej nakładki radiowej z winy uzytkownika wodomierza ogrodowego od DN 15mm - 20mm (nakładka radiowa) 

Wymiana zaworu przed lub za wodomierzem ogrodowym, który uległ zniszczeniu z winy odbiorcy 

Ponowne plombowanie wodomierza ogrodowego z winy odbiorcy 

Wymiana uszkodzonej nakładki radiowej z winy uzytkownika wodomierza od DN 15mm - 20mm (nakładka radiowa) 

Wymiana zaworu przed lub za wodomierzem, który uległ zniszczeniu z winy odbiorcy  + plombowanie

Ponowne plombowanie wodomierza z winy odbiorcy 

Montaż podlicznika (licznik ogrodowy) DN 15mm do DN 20mm (wodomierz) + plombowanie

Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %.                                                                                                                                                                                                                         
Poz. 5 – dodatkowe obciążenie za ilość dostarczonej wody (za 1m3 ), zgodnie z Decyzją wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE.                                                                             
Poz. 6 – Cena zostanie zwiększona o wyliczoną kwotę za odpad przyjęty do zagospodarowania, zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat i kodem odpadu -  19 08 01  i  19 08 02 .                                         
Do każdej godziny najmu pojazdu, zostanie doliczona kwota za 2 m3 wody zużytej w czasie pracy pojazdu  (cena wody aktualnie obowiązująca w ZWiK w Ciechanowie Sp. z o.o. ).

Wymiana uszkodzonego wodomierza głównego z winy użytkownika od DN 15mm - 20mm (wodomierz, nakładka radiowa) + plombowanie

Wymiana uszkodzonego wodomierza głównego z winy użytkownika od DN 15mm - 20mm (wodomierz) + plombowanie

Odbiór techniczny podejścia wodomierzowego ogrodowego

Dokonanie ekspertyzy wodomierza na wniosek klienta od DN 15 mm do DN 20 mm

Wymiana uszkodzonego wodomierza głównego z winy użytkownika powyżej  DN 20 



IV

Sposób wykonania (nr normy/procedury) * Stawka opłaty netto 

1 Pobieranie próbki ścieków - metoda manualna PN-ISO 5667-10:1997             33,20 zł

2 Pobieranie próbki ścieków w odniesieniu do okresu 24-godzinnego – 
metoda automatyczna PN-ISO 5667-10:1997             265,60 zł

3 Pobieranie próbki wody PN-ISO 5667-5:2017-10 33,20 zł

4 Pobieranie próbki osadów PN-EN ISO 5667-13:2011 33,20 zł

5 Transport aparatury i próbek Za każde rozpoczęte 20 km 33,20 zł

6 Zapach Procedura PB-01.00 wyd. 2 z dnia 24.08.2009 –                                                 
metoda organoleptyczna 13,28 zł

7 Smak Procedura PB-01.00 wyd. 2 z dnia 24.08.2009 –                                               
metoda  organoleptyczna 13,28 zł

8 Przewodność elektryczna  właściwa PN-EN 27 888:1999 19,92 zł

9 Barwa PN-EN ISO 7887:2012 13,28 zł

10 Mętność PN-EN ISO 7027-1:2016-09 13,28 zł

11 pH PN-EN ISO 10523:2012 19,92 zł

12 Temperatura PN-77/C-04584 13,28 zł

13 Azot amonowy (jon amonowy) - metoda spektrofotometryczna PN-ISO 7150-1:2002 33,20 zł

14 Azot amonowy - metoda miareczkowa PN-ISO 5664:2002 33,20 zł

15 Azot Kjeldahla – metoda miareczkowa PN-EN 25663:2001 99,60 zł

16 Azot azotynowy                                                                                         
Azotyny PN-EN 26777:1999 33,20 zł

17 Azot azotynowy                                                                                         
Azotyny PN-82/C-04576/08 33,20 zł

18 Azot ogólny – metoda z obliczeń PN-73/C-04576/14 166,00 zł

19 Chlorki PN-ISO 9297:1994 19,92 zł

Usługi labolatoryjne 

Cennik badań wody , ścieków i osadów



20 Chlor wolny PB-10.00 wydanie 1 z 26.01.2011 33,20 zł

21 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) metoda rozcieńczania PN-EN ISO 5815-1:2019-12 66,40 zł

22 Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZTn) metoda bez rozcieńczeń PN-EN 1899-2:2002 66,40 zł

23 Indeks chemicznego zapotrzebowania tlenu (SP-ChZT) PN-ISO 15705:2005 66,40 zł

24 Fosfor ogólny PN-EN ISO 6878:2006 p.8+Ap1:2010+Ap2:2010 99,60 zł

25 Fosfor fosforanowy PN-EN ISO 6878:2006 p.4+Ap1:2010+Ap2:2010 33,20 zł

26 Ekstrakt eterowy PN-86/C-04573/01 66,40 zł

27 Zawartość wapnia i magnezu (twardość) PN-ISO 6059 :1999 19,92 zł

28 Zasadowość PN-EN ISO 9963-1:2001 19,92 zł

29 Siarczany - metoda turbidymetryczna Procedura PB-05.00 wyd. 3 z dnia 20.11.2019 33,20 zł

30 Tlen rozpuszczony PN-EN ISO 5814:2013-04 19,92 zł

31 Oznaczanie suchej pozostałości i zawartości wody PN-EN 12880:2004 66,40 zł

32 Oznaczanie strat przy prażeniu suchej masy osadu PN-EN 12879:2004 66,40 zł

33 Zawiesina ogólna PN-EN 872:2007+Ap1:2007 66,40 zł

34 Zawiesina ogólna PN-72/C-04559-02 66,40 zł

35 Indeks osadu czynnego PN-75 C-04616/03 66,40 zł

36 Określanie biocenozy osadu czynnego Podręcznik mikroskopowego badania osadu czynnego D.H.Eikelboom, H.J.J. 
van Buijsen 132,80 zł

37 Glin metoda spektrofotometryczna Procedura PB-02.00 wyd. 2 z dnia 24.08.2009 33,20 zł

38 Żelazo - metoda spektrofotometryczna PN-ISO 6332:2001+Ap1 2016-06 33,20 zł

39 Cynk 33,20 zł

40 Nikiel 33,20 zł



41 Kadm 33,20 zł

42 Ołów 33,20 zł

43 Miedź 33,20 zł

44 Mangan PN-EN ISO 15586:2005 33,20 zł

45 Żelazo 33,20 zł

46 Mangan 33,20 zł
PB-13.00 wyd. 1 z dnia 10.03.2014

          * - w przypadku uaktualnienia normy/procedury badawczej w ramach danej techniki cena badania nie zmienia się 

PN-ISO 8288:2002                                                                                                
PN-EN ISO 15586:2005


