
Cennik usług przyłączeniowych 

Lp. Nazwa usługi Cena usługi brutto 

1. Budowa przyłącza wodociągowego z rur PE DN32-63 mm  
o długości do 5 mb 
Prace obejmują: 
- roboty ziemne w gruncie kategorii III/IV: wykop o głębokości 
do 1,8 m, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej, zasypanie 
wykopu, zagęszczenie, wyrównanie terenu, montaż podejścia 
pod wodomierz wraz z przejściem przez ścianę budynku. 
- montaż wyszczególnionego  w nazwie usługi materiału 
(zgodnie z warunkami przyłączeniowymi) 
Wycena nie obejmuje: 
- kosztów zajęcia pasa drogi, 
- kosztów służebności,  
- kosztów renowacji (asfalt, kostka brukowa itp.) 

2 250 zł/usługa 
 

2. Budowa przyłącza wodociągowego z rur PE DN32-63 mm  
o długości do 5 mb 
Prace obejmują: 
- roboty ziemne w gruncie kategorii III/IV: wykop o głębokości 
do 1,8 m, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej, zasypanie 
wykopu, zagęszczenie, wyrównanie terenu, montaż studzienki 
wodomierzowej wraz z podejściem pod montaż wodomierza. 
- montaż wyszczególnionego  w nazwie usługi materiału 
(zgodnie z warunkami przyłączeniowymi) 
Wycena nie obejmuje: 
- kosztów zajęcia pasa drogi, 
- kosztów służebności,  
- kosztów renowacji (asfalt, kostka brukowa itp.) 

3 750 zł/usługa 
 

3. Budowa przyłącza wodociągowego z rur PE DN32-63 mm 
(kolejny odcinek) 
Prace obejmują: 
- roboty ziemne w gruncie kategorii III/IV: wykop o głębokości 
do 1,8 m, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej, zasypanie 
wykopu, zagęszczenie, wyrównanie terenu,  
- montaż wyszczególnionego  w nazwie usługi materiału 
(zgodnie z warunkami przyłączeniowymi) 
Wycena nie obejmuje: 
- kosztów zajęcia pasa drogi, 
- kosztów służebności,  
- kosztów renowacji (asfalt, kostka brukowa itp.) 

250 zł/m 

4. Odtworzenie nawierzchni drogowej (asfaltowanie grubość 3cm, 
układanie kostki betonowej) – realizowana wyłącznie wraz  
z pozycjami nr 1 lub 2. 

299 zł/m2 

5. Uzgodnienia branżowe do 350,00 zł 
6. Obsługa geodezyjna – realizowana wyłącznie wraz z pozycjami 

nr 1 lub 2. 
650, 00 zł/usługa 

7. Montaż podejścia pod wodomierz do wody bezpowrotnie 
zużytej wraz z montażem wodomierza DN15 i przejściem przez 
najbliższą ścianę (usługa realizowana bezpośrednio przy 
wodomierzu głównym) 

698, 00 zł/usługa 

8. Wymiana wodomierza DN15 do wody bezpowrotnie zużytej,  
po upływie terminu legalizacji. 

200, 00 zł/usługa 

9. Usługi nie wymienione wyżej oraz o odmiennych parametrach. Wycena indywidualna 
 



Cennik usług przyłączeniowych 

Lp. Nazwa usługi Cena usługi brutto 

1. Budowa przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC DN 160/200 mm o długości do 5 mb 
Prace obejmują: 
- roboty ziemne w gruncie kategorii III/IV: wykop o głębokości do 3 m, wykonanie 
podsypki i obsypki piaskowej, zasypanie wykopu, zagęszczenie, wyrównanie terenu. 
- montaż wyszczególnionego  w nazwie usługi materiału  
(zgodnie z warunkami przyłączeniowymi) 
Wycena nie obejmuje: 
- kosztów zajęcia pasa drogi, 
- kosztów służebności,  
- kosztów odtworzenia nawierzchni (asfalt, kostka betonowa itp.) 

1 413 zł /usługa 
 

2. Budowa przyłącza kanalizacyjnego z rur PVC DN 160/200 mm o długości do 5 mb, 
studzienka rewizyjna Ø 315 PVC  
Prace obejmują: 
- roboty ziemne w gruncie kategorii III/IV: wykop o głębokości do 3 m, montaż 
studzienki rewizyjnej, wykonanie podsypki i obsypki piaskowej, zasypanie wykopu, 
zagęszczenie, wyrównanie terenu,  
- montaż wyszczególnionego  w nazwie usługi materiału 
 (zgodnie z warunkami przyłączeniowymi) 
Wycena nie obejmuje: 
- kosztów zajęcia pasa drogi, 
- kosztów służebności,  
- kosztów odtworzenia nawierzchni (asfalt, kostka betonowa itp.) 

1 993 zł /usługa 
 

3. Budowa przyłącza kanalizacyjnego  z rur PVC DN 160/200 mm (kolejny odcinek) 
Prace obejmują: 
- roboty ziemne w gruncie kategorii III/IV: wykop o głębokości do 3 m, wykonanie 
podsypki i obsypki piaskowej, zasypanie wykopu, zagęszczenie, wyrównanie terenu,  
- montaż wyszczególnionego  w nazwie usługi materiału  
(zgodnie z warunkami przyłączeniowymi) 
Wycena nie obejmuje: 
- kosztów zajęcia pasa drogi, 
- kosztów służebności,  
- kosztów odtworzenia nawierzchni (asfalt, kostka betonowa itp.) 

283 zł /m 

4. Odtworzenie nawierzchni (asfaltowanie grubość 3 cm, układanie kostki betonowej) 
- realizowana wyłącznie wraz z poz. 1 lub 2 

299 zł /m2 

5. Uzgodnienia branżowe do 350,00 zł 

6. Obsługa geodezyjna – realizowana wyłącznie wraz z pozycjami nr 1 lub 2. 650,00 zł /usługa 

7. Usługi nie wymienione wyżej oraz o odmiennych parametrach. Wycena indywidualna 

 

 


