
Lp. USŁUGA OPIS JEDN. CENA NETTO UWAGI

1. Koparko-ładowarka wraz z operatorem Dni robocze 7:00-15:00 1h zegarowa 140,00 zł

2. Minikoparka wraz z operatorem Dni robocze 7:00-15:00 1h zegarowa 100,00 zł

Dni robocze 7:00-15:00 za każdą 

rozpoczętą godzinę
rg 290,00 zł

4. Agregat prądotwórczy rg

5. Młot spalinowy rg

6. Stopa wibracyjna rg

7. Piła do asfaltu rg

8. Wywrotka MAN ładowność 3,5 tony
Dni robocze 7:00-15:00 za każdą 

rozpoczętą godzinę
1h zegarowa

9.

Wymiana wodomierza głównego 

uszkodzonego przez klienta Wymiana 

wodomierza głównego

Wymiana wodomierza głównego o 

przekroju do Ø 25 mm włącznie
szt 170,00 zł

+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

10.

Wymiana wodomierza głównego 

uszkodzonego przez klienta Wymiana 

wodomierza głównego

Wymiana wodomierza głównego o 

przekroju powyżej Ø 25 mm
szt 290,00 zł

+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

11.
Ponowne oplombowanie wodomierza 

głównego na życzenie Klienta

Ponowne oplombowanie 

wodomierza głównego na życzenie 

Klienta

szt 60,00 zł
+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

12.
Wymiana zaworu przy wodomierzu 

głównym na życzenie Klienta

Wymiana zaworu przy 

wodomierzu głównym o przekroju 

do Ø 25 mm włącznie

szt 115,00 zł
+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

13.
Wymiana zaworu przy wodomierzu 

głównym na życzenie Klienta

Wymiana zaworu przy 

wodomierzu głównym o przekroju 

powyżej Ø 25 mm

szt 230,00 zł
+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

14.
Wymiana wodomierza nie będącego 

własnością LUK sp. z o. o.

Wymiana wodomierza o przekroju 

do Ø 25 mm włącznie (usługa 

wraz z plombowaniem)

szt 85,00 zł
+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

15.
Montaż wodomierza nie będącego 

własnością LUK sp. z o. o.

Montaż wodomierza o przekroju 

do Ø 25 mm włącznie (usługa 

wraz z plombowaniem)

szt. 150,00 zł
+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

16.
Wymiana wodomierza nie będącego 

własnością LUK sp. z o. o.

Wymiana wodomierza o przekroju 

powyżej Ø 25 mm (usługa wraz z 

plombowaniem)

szt 115,00 zł
+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

17.
Oplombowanie wodomierza nie 

będącego własnością LUK sp. z o. o

Oplombowanie wodomierza 

(usługa z materiałem)
szt 35,00 zł

+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

18.

Ponowne podłączenie i uruchomienie 

przyłącza wodociągowego/ 

kanalizacyjnego

Usługa związane z odcięciem i 

ponownym uruchomieniem 

przyłącza wodociągowego lub 

kanalizacyjnego

szt 400,00 zł
+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

USŁUGI WYNAJMU SPRZĘTU

CENNIK USŁUG REALIZOWANYCH PRZEZ DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI 

LUK SP. Z O.O.                                                                                                   

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 01.01.2022 r.

DZIAŁ WODOCIAGÓW I 

KANALIZACJI

Telefon kontaktowy : 74 8 146 345                                                  

mail: kierownikdwik@lukladek.plTelefon 

kontaktowy : 74 8 146 345                                                  

mail: kierownikdwik@lukladek.plTelefon 

kontaktowy : 74 8 146 345                                                  

mail: kierownikdwik@lukladek.pl

USŁUGI HYDRAULICZNE

Ilość godzin jest liczona od 

momentu wyjazdu do powrotu 

do LUK sp. z o. o. DWiK ul. 

Wiejska 57. Pozycje 2-7 plus 

koszty transportu sprzętu.

3.
ROM 400 (udrażnianie kanalizacji) 

wraz z obsługą

*Za każdą  kolejną godzinę 290,00 zł

Wynajem sprzętu na godziny
Stawki ustalane 

indywidualnie
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19.

Wykonanie próby szczelności 

pojedynczego przyłącza 

wodociągowego

szt 170,00 zł
+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

20.

Doradztwo przy realizacji, nadzór nad 

robotami w pobliżu urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych

Koszt 1 godziny pracy 1h 170,00 zł + koszt dojazdu

21.
Wydanie oświadczeń do celów p/poż. o 

ciśnieniu w hydrancie
szt 150,00 zł

+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

22.
Pomiar ciśnienia wody w sieci do celów 

projektowych
szt 150,00 zł

+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

23.

Wizja lokalna w terenie związania z 

działalnością zakładu lub prośbę 

Inwestora (osoby zainteresowanej)

usł. 170,00 zł
+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

24.
Wydanie informacji technicznej w 

sprawie
szt 115,00 zł

+ koszty materiału, koszt 

dojazdu

25.
Dojazd do miejsca wykonywania 

usługi, dot. wszystkich zleconych prac
km 4,50 zł

26.

Transport sprzętu do miejsca 

wykonywania usługi, dotyczy pozycji 2-

7

km 8,00 zł

27.
Wykrycie nielegalnego przyłącza 

wodociągowego lub kanalizacyjnego

Opłata jednorazowa za nielegalne 

przyłączenie do sieci wodnej lub 

kanalizacyjnej

szt 1 200,00 zł

28.
Wykrycie nielegalnego przyłącza 

wodociągowego lub kanalizacyjnego

Opłata jednorazowa za nielegalny 

pobór wody lub odprowadzanie 

ścieków określona na podstawie 

Szacunku przeprowadzonego 

przez LUK sp. z o. o.

szt.
wg wyceny 

indywidualnej

29.

Wywiad branżowy, uzgodnienie 

branżowe, potwierdzenie przebiegu 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z 

ewidencją branżową

Format podkładu mapyA4 - A3 w 

skali 1:500
szt 100,00 zł + koszt dojazdu

30.

Wywiad branżowy, uzgodnienie 

branżowe, potwierdzenie przebiegu 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z 

ewidencją branżową

Format podkładu mapy A2 w skali 

1:500
szt 115,00 zł + koszt dojazdu

31.

Wywiad branżowy, uzgodnienie 

branżowe, potwierdzenie przebiegu 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z 

ewidencją branżową

Format podkładu mapy A1 w skali 

1:500
szt 150,00 zł + koszt dojazdu

32.

Wywiad branżowy, uzgodnienie 

branżowe, potwierdzenie przebiegu 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z 

ewidencją branżową

Potwierdzenie braku 

infrastruktury LUK w zakresie 

będącym przedmiotem wywiadu

szt 60,00 zł + koszt dojazdu

33.

Wywiad branżowy, uzgodnienie 

branżowe, potwierdzenie przebiegu 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z 

ewidencją branżową

Aktualizacja, prolongata wywiadu 

branżowego
szt 50,00 zł + koszt dojazdu

34.
Uzgodnienia i opiniowanie 

dokumentacji technicznej

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne 

do 100 m
szt 60,00 zł

OPŁATY, UZGODNIENIA
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35.
Uzgodnienia i opiniowanie 

dokumentacji technicznej

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne 

100-200 m
szt 115,00 zł

36.
Uzgodnienia i opiniowanie 

dokumentacji technicznej

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne 

200-500 m
szt 250,00 zł

37.
Uzgodnienia i opiniowanie 

dokumentacji technicznej

Sieci wodociągowe, kanalizacyjne 

powyżej 500 m
szt

wg wyceny 

indywidualnej

38.
Uzgodnienia i opiniowanie 

dokumentacji technicznej

Aktualizacja lub przepisanie 

uzgodnienia dokumentacji 

projektowej, zaopiniowanie zmian 

wniesionych do uzgodnionej 

dokumentacji projektowej

szt 50,00 zł + koszt dojazdu

* Do cen dolicza się podatek od towarów i usług zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2016 poz. 710

* Pracę wykonywane po godz. 15:00 w dni roboczę +50% do stawki podstawowej                                                                                                            

* Pracę wykonywane w dni wolne od pracy/weekendy +100% do stawki podstawowej
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