
Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr IX/10/2022 

 Prezesa Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Hrubieszowie 

 z dnia 27 października 2022 r.   

WYKAZ OPŁAT ZA WYBRANE USŁUGI WODNO-KANALIZACYJNE                                                               
NIE UJĘTE W TARYFIE OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI 

Lp.  Rodzaj usługi Kwota brutto 

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW 

1. Sprawdzenie prawidłowości  wskazań wodomierza (wizja lokalna)  

75,00 zł + ewentualne  
koszty ekspertyzy                                                       

DN 15 - DN 32  
350,00 zł 

DN 40 - DN 100 
450,00 zł 

2. Pomiar ciśnienia na przyłączu (pomiar manometrem) 90,00 zł/szt. 

3. 
Wodomierze główne będące w utrzymaniu zakładu (legalizacja wodomierza należy 
do Zakładu) 

3.1 Pierwsze plombowanie wodomierza głównego bezpłatne 

3.2 
Kolejne plombowanie (po zgłoszeniu do zakładu faktu zerwania 
plomby) 

45,00 zł 

3.3 Opłata za zerwanie lub naruszenie (uszkodzenie) plomby 100,00 zł 

4. 
Montaż wodomierza/podwodomierza Ø15 lub Ø 20 u nowego 
klienta (bez zakupu wodomierza) 

70,00 zł + koszty 
materiałów  

5. 
Montaż wodomierza zdemontowanego po wstrzymaniu dostawy 
wody  

100,00 zł 

6. Demontaż wodomierza u klienta 75,00 zł 

7. 
Demontaż  wodomierza na okres zimowy  - cena zawiera 2x dojazd, 
zamknięcie i otwarcie zasuwy domowej oraz ponowny montaż 
wodomierza po zimie. 

150,00 zł 

8. 
Wymiana podwodomierza w punkcie czerpalnym wody w budynku 
z kosztem zakupu wodomierza  Ø15 

170,00 zł 

9. 
Wymiana podwodomierza w punkcie czerpalnym wody w budynku 
z kosztem zakupu wodomierza  Ø20 

185,00 zł 



10. 
Wykonanie włączenia przyłącza wodociągowego do sieci miejskiej 
bez prac  ziemnych (obejmuje montaż obejmy nawiertnej, montaż 
zasuwy z kluczem teleskopowym i złączką PE - robocizna) 

300,00 zł  + 
ewentualne  

materiały  

11. 
Wykonanie otworu aparatem do nawiercania wodociągów 
pod ciśnieniem (rury miękkie - PCV i PE) 

130,00 zł/szt. 

12. 
Wykonanie otworu aparatem do nawiercania wodociągów 
pod ciśnieniem  (rury twarde  - STAL i ŻELIWO) 

170,00 zł/szt. 

13. 

Likwidacja punktu poboru wody  
- zakręcenie zasuwy na przyłączu, demontaż wodomierza 
korkowanie i plombowanie węzła wodomierzowego);                                                                                                                                                   
-  trwała likwidacja zasilania posesji w wodę (odkrywka  korkowanie 
przyłącza według indywidualnej kalkulacji)                                                        

80,00 zł 

14. 

Zamknięcie/otwarcie zasuwy domowej na wniosek 
Obiorcy/Wykonawcy usługi na czas przebudowy, dostosowania 
układu pomiarowego do aktualnych przepisów w związku np.  
zmianą średnicy wodomierza, przeniesieniem licznika, rozdziałem 
instalacji, itp. 

90,00 zł/szt. 

15. 
Interwencja brygady pogotowia wodociągowego – za 1 godzinę 
pracy (w dni robocze od 7.00 -15.00) 

90,00 zł/godz. 

16. 
Interwencja brygady pogotowia wodociągowego – za 1 godzinę 
pracy (w dni robocze po godz. 15.00  w dni wolne od pracy) 

135,00 zł 

17. 
Pobór wody z hydrantu p.poż. (oplata jednorazowa w okresie 
maksymalnie do trzech miesięcy) 

100,00 zł + cena 
wody  

18. Wypożyczenie stojaka hydrantowego 35,00  zł/doba  

19. Wypożyczenie zestawu wodomierzowego 24,00 zł/doba   

20. 
Wymiana zaworu przed wodomierzem na zlecenie odbiorcy przy 
średnicy  Ø15 do  Ø20 (cena obejmuje koszt zakupu zaworu) 

150,00 zł 

21. 
Wymiana zaworu przed wodomierzem na zlecenie odbiorcy przy 
średnicy  Ø15 do  Ø20 (cena nie obejmuje kosztu zakupu zaworu) 

100,00 zł 

22. 
Wymiana zaworu przed wodomierzem na zlecenie odbiorcy przy 
średnicy  powyżej  Ø20  

 wg indywidualnej 
wyceny  

23. Usuwanie awarii na przyłączu na zlecenie odbiorcy 
 wg indywidualnej 

wyceny  

24. 
Nieuzasadnione wezwanie pracowników sieciowych PGKiM 
Sp. z o.o. 

90,00 zł 

25. Uzgodnienia projektów innych sieci niż wod-kan 65,00 zł 



ZAKŁAD OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW 

1. Usługa ciśnieniowego czyszczenia kanałów  sanitarnych (od wyjazdu do powrotu) 

1.1 Usługa od poniedziałku do piątku w godz.  od 7.00 - 15.00 419,90 zł/godz. 

1.2 
Usługa od poniedziałku do piątku po godz. 15.00 oraz w dni wolne 
od pracy i święta  

459,43 zł/godz. 

2. Usługa wywozu nieczystości płynnych z terenu gminy Miejskiej Hrubieszów  

2.1 beczka 5m³ 185,00 zł 

2.2 beczka 7m³ 225,00 zł 

3. Usługa wywozu nieczystości płynnych z poza terenu gminy  Miejskiej Hrubieszów do 20 km 

3.1 beczka 5m³ 240,00 zł 

3.2 beczka 7m³ 305,00 zł 

4. 
Usługa wywozu nieczystości płynnych z poza terenu gminy  Miejskiej Hrubieszów powyżej 
20 km 

4.1 beczka 5m³ 255,00 zł 

4.2 beczka 7m³ 315,00 zł 

5. 
Usługa wywozu nieczystości płynnych z poza terenu gminy  Miejskiej Hrubieszów powyżej 
30 km 

5.1 beczka 5m³ 280,00 zł 

5.2 beczka 7m³ 330,00 zł 

6. 
Usługa kontroli/przeglądu sieci/przyłącza/ instalacji  kanalizacyjnej 
do 50m. Za każde kolejne rozpoczęte 25 m - 100,00 zł 

300,00 zł 

7. 
Prace samochodu WUKO przy przeglądzie / kontroli jest rozliczana 
tylko z efektywnego czasu pracy 

7,00 zł/min 

8. Usługa czyszczenia zbiornika bezodpływowego  419,90 zł/godz. 

9. 
Sprawdzenie nielegalnych podłączeń wód opadowych do kanalizacji 
sanitarnej -usługa zadymienia 

275,00 zł/godz. 

10. Mechaniczne czyszczenie wpustu deszczowego  60,00 zł/szt. 

11. 
Dowóz wody na cele ,,techniczne" beczkowozem  na terenie gminy 
miejskiej Hrubieszów  

60,00 zł/kurs +cena 
wody 



12. 
Dowóz wody na cele ,,techniczne" beczkowozem  po za  teren gminy 
miejskiej Hrubieszów  

60,00 zł/kurs + cena 
wody+ 6zł za każdy 

km 

13. 
Mechaniczne czyszczenie studni/przepompowni  do średnicy 
Ø 1200 do 30 cm osadu, za każde następne 10 cm osadu 100,00 zł 

380,00 zł/szt.  

14. 
Mechaniczne czyszczenie studni/przepompowni  powyżej średnicy 
Ø 1200  do 30 cm osadu, za każde następne 10 cm osadu 100,00 zł 

420,00 zł/szt. 

15. Mechaniczne czyszczenie studni deszczowej z osadnikiem  150,00 zł/szt.  

 
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z artykułem 8 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu 
w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2006 rok, nr 123, poz. 858) Przedsiębiorstwo może odciąć dostawę 
wody lub zamknąć przyłącze kanalizacyjne jeżeli „został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne 
odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych 
wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.” Dodatkowo zgodnie z artykułem 28 powyższej Ustawy, osoby które bez 
uprzedniego zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, podlegają karze grzywny do 5 tysięcy złotych 
i karze grzywny do 10 tysięcy złotych w przypadku bezumownego wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych. 

 


