
lp. jedn. miary cena netto

strefa I * usługa 80,47

strefa II * usługa 99,95

strefa I * usługa 80,47

strefa II * usługa 99,95

strefa I * usługa 144,40

strefa II * usługa 199,54

8 szt. 100,00

godz. 160,00

km 4,60

godz. 280,00

km 7,10

11 usługa
wg kalkulacji 

indywidualnej

**

usługa

usługa 126,33

Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego na zlecenie odbiorcy

Sprawdzenie szczelności kanalizacji sanitarnej w budynku poprzez zadymienie instalacji 

wraz ze wskazaniem nieszczelności

Strefa II - Gmina Murów, Gmina Popielów

Strefa I - Gmina Dobrzeń Wielki, Gmina Opole

 - koszt przejazdu

Wykonanie usługi przy użyciu samochodu specjalistycznego WUKO SCANIA poj. robocza 

zbiornika 4,0 m3 **

Wykonanie innych usług na zlecenie odbiorcy rozliczane na podstawie kalkulacji indywidualnej zgodnie z obowiązującymi 

stawkami

Usługa w dni wolne od pracy, święta i w godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) - dodatek 25 %

 - koszt przejazdu

Wykonanie usługi przy użyciu samochodu specjalistycznego WUKO MAN poj. robocza 

zbiornika 1,5 m3 **

 - samochód WUKO MAN z obsługą 

wg kalkulacji 

indywidualnej

6

*

Montaż węzła wodomierzowego w budynku   - nowe przyłącze wodociągowe

usługa
wg kalkulacji 

indywidualnej

Do powyższych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wyszczególnienie

usługa

Plombowanie wodomierza podlicznika DN 15-20              

Wymiana wodomierza podlicznika DN 15-20  (zakup wodomierza, montaż, plombowanie i 

podstawowy materiał)

***

4
Odcięcie dostawy wody na przyłączu wodociągowym na wniosek 

odbiorcy lub wynikające z procesu windykacyjnego

Udostępnienie hydrantu do pomiaru

9

10

Przeprowadzenie pomiaru wydajności jednego hydrantu niezależnie 

od hydrantu za pomocą sprzętu HYDRO TEST                        (z 

dojazdem)

CENNIK USŁUG 
PROWOD Sp. z o.o.

Obowiązuje od 07.03.2022 r.

 - samochód WUKO SCANIA z obsługą 

7

USŁUGI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNE

Przywrócenie dostawy wody na przyłączu wodociągowym na wniosek 

odbiorcy lub wynikające z procesu windykacyjnego

1

2

3

5

37,11



lp. jedn. miary cena netto

godz. 160,00

zł/km 4,60

godz. 280,00

zł/km 7,10

238,00

m3 34,00

256,20

m3 36,60

godz. 104,55

zł/km 2,58

8 godz. 65,00

*

lp. jedn. miary cena netto

1 m3 8,06

2 m3 8,05

3 m3 5,32

URZĄDZENIE DO SPRAWDZANIA SZCZELNOŚCI KANALIZACJI SANITARNEJ W BUDYNKU

SAMOCHÓD ASENIZACYJNY VOLVO 7 m3

125,00

KOPARKA BOBCAT E26 0,6 m3

KOPARKA ATLAS

85,00

Obowiązuje od 07.03.2022 r.

USŁUGI SPRZĘTOWE I TRANSPORTOWE

2

godz.

godz.

Wyszczególnienie

1

Usługa w dni wolne od pracy, święta i w godzinach nocnych (od 22.00 do 6.00) - dodatek 25 %

SAMOCHÓD WUKO MAN Z OBSŁUGĄ 

6

USŁUGI ASENIZACYJNE

ODBIÓR SCIEKÓW - Gmina Dobrzeń Wielki, Opole

7 PODNOŚNIK KOSZOWY

3

4

5

SAMOCHÓD WUKO SCANIA Z OBSŁUGĄ 

SAMOCHÓD ASENIZACYJNY VOLVO 7 m3

ODBIÓR SCIEKÓW - Gmina Popielów,Pokój

Do powyższych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do powyższych cen netto należy doliczyć podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Obowiązuje od 07.03.2022 r.

Wyszczególnienie

Oczyszczanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków Dobrzeń Wielki przez 

odbiorców indywidualnych

Oczyszczanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków Murów przez odbiorców 

indywidualnych

Oczyszczanie ścieków dowożonych na oczyszczalnię ścieków Popielów przez odbiorców 

indywidualnych


