
  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                        
 

 
 
 

 

CENNIK  USŁUG   
Wydział Wodociągów i Kanalizacji 

 

Lp Opis  usługi Jm 
Cena netto 

 [ zł ] 

1 
Uzgodnienie projektu technicznego przyłączenia nieruchomości do sieci 

wodociągowej lub/i kanalizacyjnej 
szt. 25,00 

2 Aktualizacja uzgodnienia  projektu technicznego dla poz. 1 szt. 12,50 

3 
Uzgodnienie projektu technicznego w zakresie istniejącej sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej [ dotyczy dokumentacji nie związanych z 
infrastrukturą wodociągową  i kanalizacyjną ] 

szt. 50,00 

4 Aktualizacja uzgodnienia  projektu technicznego dla poz. 3 szt. 20,00 

5 
Udział w wizji lokalnej infrastruktury wodno – ściekowej na wniosek 

podmiotu zewnętrznego 
godz. 40,00 

6 

Zamknięcie przyłącza wodociągowego na okres zimowy,  na zlecenie 
Odbiorcy [ w tym koszty demontażu i montażu wodomierza i 

ponownego włączenia wody po okresie zimowym ] 
 

a) Koszt demontażu, montażu, ponownego plombowania kpl. 120,00 

b) Dojazd poza teren Miasta Mońki km 1,45 

7 

Zamknięcie i ponowne  otwarcie przyłącza wodociągowego – 
wyłączenie lub przywrócenie dostawy wody na zlecenie Odbiorcy 

szt. 65,00 

a) Dojazd poza teren Miasta Mońki km 1,45 

8 
Zamknięcie lub otwarcie przyłącza kanalizacyjnego – w przypadku 

dostępu do przewodu w studzience [ poprzez zastosowanie korka ] na 
zlecenie Odbiorcy 

szt. 85,00 

9 
Wyłączenie  i  ponowne włączenie odcinka sieci wodociągowej na 

zlecenie Wykonawcy/Inwestora robót 
szt. 650,00 

10 

Montaż i równoczesny demontaż wodomierza głównego 
przekazywanego do ekspertyzy, o ile ekspertyza nie wykaże 

nieprawidłowości w pomiarze 
 

a) Koszt ekspertyzy szt. wg  faktury  

b) Koszt demontażu, montażu, ponownego plombowania kpl. 120,00 

c) Dojazd poza teren Miasta Mońki  km 1,45 zł 

11 

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Odbiorcy:  

a) Koszt zakupu wodomierza kpl. wg średnicy i aktualnej ceny zakupu 

b) Koszt demontażu, montażu, ponownego plombowania kpl. 120,00 

c) Dojazd poza teren Miasta Mońki  km 1,45  

12 

Wymiana zaworu przed wodomierzem, uszkodzonego z winy Odbiorcy:  

a) Koszt zakupu zaworu kpl. wg  aktualnej ceny zakupu 

b) Koszt montażu kpl. 80,00 

c) Dojazd poza teren Miasta Mońki  km 1,45  
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13 
Sprawdzenie poprawności odczytu wodomierza  na dodatkowe zlecenie  

Odbiorcy lub dokonanie dodatkowego odczytu w innym terminie niż 
wynikający z przyjętego harmonogramu obowiązującego u Odbiorcy 

odczyt 40,00 

14 

Montaż wodomierza do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej  

a) Koszt zakupu wodomierza szt. wg  średnicy i aktualnej ceny zakupu 

b) Koszt montażu, plombowania kpl. 120,00 

c) Dojazd poza teren Miasta Mońki  km 1,45 

15 
Przeniesienie wodomierza na dodatkowe zlecenie Odbiorcy  

[ bez przerabiania instalacji ] 
kpl. 85,00 

16 
Przeniesienie wodomierza na dodatkowe zlecenie Odbiorcy 

[ z przerobieniem instalacji ]  
kpl. 250,00 

17 
Nielegalny pobór wody min. bez wodomierza  lub z hydrantu 

umiejscowionego na sieci wodociągowej  
zgłoszony dobrowolnie przez Odbiorcę 

kpl. 

1250,00 
 + opłata 

 za pobraną wodę w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

14.01.2002 roku w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody  

[ Dz. U. z 2002 roku, nr 8, poz. 70 ] 

18 
Nielegalne odprowadzanie ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej 

zgłoszone dobrowolnie przez Odbiorcę 
kpl. 

2500,00 
 + opłata 

 za  odprowadzone ścieki w oparciu o 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

14.01.2002 roku w sprawie określenia 
przeciętnych norm zużycia wody 

 [ Dz. U. z 2002 roku, nr 8, poz. 70 ] 

19 
Pobór wody przy zerwanych  lub uszkodzonych plombach na 

wodomierzu  
kpl. 

625,00 
 + opłata 

 za pobraną wodę i/lub odprowadzone ścieki 
w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 14.01.2002 roku w 
sprawie określenia przeciętnych norm 

zużycia wody  
[ Dz. U. z 2002 roku, nr 8, poz. 70 ] 

20 
Ponowne plombowanie wodomierza zgłoszone dobrowolnie przez 

Odbiorcę 
kpl. 40,00 

21 Plombowanie wodomierza dodatkowego na zlecenie Odbiorcy kpl. 
 

40,00 
 

 
 
Uwagi: 

1. Wszystkie ceny podane w tabeli są stawkami netto. Do cen zostanie naliczony podatek VAT w wysokości określonej 
właściwymi przepisami prawa.  

2. Kwota odszkodowania za nielegalny pobór wody i nielegalne odprowadzanie ścieków  określona w pkt. 17, 18, 19 
stanowi kwotę ugody pomiędzy Odbiorcą usług a  Przedsiębiorstwem – ZGKIM Mońki sp. z o.o.. W przypadku nie 
przyjęcia przez Odbiorcę cen i warunków określonych w pkt. 17, 18, 19 zastosowanie mają przepisy art. 28 ustawy o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków [ Dz. U. z 2006 roku, nr 123, poz. 858 z późn. 
zm ], 
 

 
 
 

ZGKiM Mońki sp. z o.o.  w organizacji  ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki  
Wydział Wodociągów i Kanalizacji 

Tel. 85 716 27 64, 85 716 26 63;  e-mail: wodociagi@zgkimmonki.pl 


