
Lp NAZWA
CENA 
netto

CENA 
brutto

1
Zakręcenie lub odkręcenie zaworu głównego
lub zasuwy na przyłączu  na wniosek Odbiorcy

50,00 zł          61,50 zł          

2
Montaż wodomierza własnego lub odliczającego
cena nie zawiera kosztu zakupu wodomierza

50,00 zł          61,50 zł          

3
Wymiana wodomierza własnego lub odliczającego w 
przygotowanym układzie pomiarowym cena nie zawiera 
kosztu zakupu wodomierza

50,00 zł          61,50 zł          

4
Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy 
odbiorcy wraz z ponownym jego plombowaniem cena nie 
zawiera kosztu zakupu wodomierza

50,00 zł          61,50 zł          

5
Ponowne plombowanie układu pomiarowego wodomierza 
głównego, własnego, odliczającego po zerwaniu plomby 

41,00 zł          50,43 zł          

6

Sprawdzenie wskazań i działania wodomierza głównego oraz 
jego demontaż i montaż w celu przekazania do wykonania 
ekspertyzy. Odpłatne w przypadku potwierdzenia 
prawidłowego działania wodomierza. Cena nie zawiera 
ekspertyzy wykonanej przez niezależną jednostkę zewnętrzną

50,00 zł          61,50 zł          

7
Wykonanie analizy przepływów w wodomierzu głównym 
przy pomocy rejestratora przepływów na wniosek odbiorcy

651,00 zł        800,73 zł        

Sprawdzenie prawidłowości instalacji i montażu wodomierza 
odliczającego - ocena techniczna, plombowanie

74,00 zł          91,02 zł          

Sprawdzenie prawidłowości instalacji wraz z montażem 
wodomierza odliczającego na przygotowanym stanowisku - 
ocena techniczna, plombowanie. Cena nie zawiera kosztów 
zakupu wodomierza

83,00 zł          102,09 zł        

9
Przerwanie z winy inwestora czynności związanych z : 
odbiorem technicznym sieci lub przyłączy wod-kan,  
sprawdzeniem instalacji wodomierza odliczającego

100,00 zł        123,00 zł        

Badanie hydrantów zewnętrznych

badanie pierwszego hydrantu 101,00 zł        124,23 zł        

badanie następnego hydrantu 50,00 zł          61,50 zł          

Badanie hydrantów wewnętrznych

badanie pierwszego hydrantu 124,00 zł        152,52 zł        

badanie następnego hydrantu 69,00 zł          84,87 zł          

Koszt zakupu wodomierza

wodomierz Dn15 jednostrumieniowy 73,00 zł          89,79 zł          

wodomierz Dn15 do zabudowy pionowej 155,00 zł        190,65 zł        

wodomierz Dn20 jednostrumieniowy 77,00 zł          94,71 zł          

wodomierz Dn20 do zabudowy pionowej 184,00 zł        226,32 zł        

wodomierz Dn25 wielostrumieniowy 259,00 zł        318,57 zł        

wodomierz Dn32 wielostrumieniowy 281,00 zł        345,63 zł        

wodomierz Dn50 przemysłowy 1 364,00 zł     1 677,72 zł     

wodomierz sprzężony Dn50 3 381,00 zł     4 158,63 zł     

wodomierz sprzężony Dn80 3 671,00 zł     4 515,33 zł     

12

Cennik usług KPWiK sp. o. o. w Kraśniku w zakresie gospodarki 
wodomierzowej
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