
UCHWAŁA NR 8/2022 

ZARZĄDU 

Hydrodukt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji  

z dnia 12 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie uchwalenia cennika usług  

 

Działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 9) Aktu Założycielskiego Spółki Hydrodukt sp. z o.o.         

z dnia 31.12.2021 roku oraz § 7 pkt 7) Regulaminu korzystania z usług publicznych 

świadczonych przez HYDRODUKT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zarząd Spółki 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się cennik usług świadczonych przez HYDRODUKT Spółkę z ograniczoną 

odpowiedzialnością w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do uchwały nr 8/2022 Zarządu Hydrodukt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

w organizacji z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie uchwalenia cennika usług. 

 

Cennik usług  

świadczonych przez HYDRODUKT Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 

L.p. Nazwa usługi Cena brutto zł 

UTRZYMANIE ZIELENI, CZYSTOŚCI 

1 Koszenie trawy maszynowe i ręczne 2,00 zł / m2 

2 Usuwanie zakrzaczeń 3,00 zł / m2 

3 Zrębkowanie gałęzi 160,00 zł / h 

4 Wycinka drzewa 150,00 – 400,00 zł / sztuka 

5 Pielęgnacja drzewa, w tym metodą alpinistyczną 120,00 – 1200,00 zł / sztuka 

6 Rozdrabnianie drewna z wycinek 150,00 zł / m3 

7 Nasadzenia drzew i krzewów 30,00 – 50,00 zł / sztuka 

8 Usuwanie dzikich wysypisk ręcznie lub mechanicznie Wycena indywidualna  

9 Sprzątanie, porządkowanie terenu 45,00 – 70,00 zł / h 

10 Sprzątanie miejsc pamięci 450,00 – 500,00 zł / 1 lokalizacja 

MONTAŻE, DEMONTAŻE, NAPRAWY  

11 Montaż, demontaż, naprawy ławek, koszy na śmieci, 

stojaków na rowery, zabawek, urządzeń  

300,00 – 1500,00 zł / sztuka 

12 Montaż i demontaż flag na terenie sołectwa wzdłuż ulic, 

iluminacji świetlnych  

1800,00 zł / sołectwo 

13 Montowanie znaków i tablic, naprawy tablic 100,00 – 450,00 zł / sztuka 

REMONTY BUDYNKÓW 

14 Remonty budynków, w tym: prace rozbiórkowe – stare 

okładziny ścienne, podłogi, ścianki, instalacje, armatura; 

wykonanie nowych okładzin ściennych, podłogowych, 

szkielety, ścianki murowane i g-k, montaż drzwi i okien z 

towarzyszącymi robotami wykończeniowymi; prace 

dekarskie- naprawy pokrycia dachowego, układanie blachy, 

nowej papy termozgrzewalnej, obróbki blacharskie, 

orynnowania; szpachlowanie, naprawy, malowanie ścian 

wewnętrznych i elewacji; roboty elewacyjne, docieplenie 

ścian zewnętrznych budynków niskich w pełnej technologii 

Wycena indywidualna 

15 Wykonywanie instalacji cieplnych, gazowych Wycena indywidualna 



ROBOTY MELIORACYJNE 

16 Utrzymanie rowów melioracyjnych i odwodnieniowych, w 

tym wycinka drzew, odmulanie, konserwacja urządzeń 

Wycena indywidualna 

USŁUGI TRANSPORTOWE, PRACA SPRZĘTU WRAZ Z OBSŁUGĄ 

17 Usługa transportowa Wycena indywidualna (km i 

wielkość załadunku) 

18 Praca Mini koparki Bobcat + dodatek za przewóz do 10 km                        

(praca koparki powyżej 5 h - przewóz gratis). 

92,25 zł / h 

19 Praca koparko – ładowarki JCB                             153,75 zł / h 

20 Transport samochodem IVECO do 3.5 t DMC 98,40 zł / h 

21 Praca równiarką drogową 215,25 zł / h 

22 Praca walcem drogowym 12t 209,10 zł / h 

23 Usługa przewozu walca 307,50 zł / przewóz do 10 km 

24 Praca ciągnikiem rolniczym Kubota z przyczepą 141,35 zł / h 

25 Praca ciągnikiem rolniczym Arbos lub New Holland z 

przyczepą 

172,20 zł / h 

26 Praca ciągnikiem rolniczym Arbos lub New Holland z 

kosiarką bijakową 

246,00 zł / h 

27 Budowa / remont / naprawa drogi  Wycena indywidualna 

USŁUGI DOT. INSTALACJI I URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

28 Wymiana wodomierza DN 20 uszkodzonego z winy 

użytkownika 

430,50 zł 

29 Wymiana wodomierza DN 25 uszkodzonego z winy 

użytkownika  

799,50 zł 

30 Wymiana wodomierza DN 32 uszkodzonego z winy 

użytkownika  

934,80 zł 

31 Wymiana wodomierza DN 20 wraz z nakładką zdalnego 

odczytu uszkodzonego z winy użytkownika 

676,50 zł 

32 Wymiana wodomierza DN 25 wraz z nakładką zdalnego 

odczytu uszkodzonego z winy użytkownika  

1057,80 zł 

33 Wymiana wodomierza DN 32 wraz z nakładką zdalnego 

odczytu uszkodzonego z winy użytkownika 

1119,30 zł 

34 Wymiana nakładki zdalnego odczytu do wodomierza DN 

15/20 uszkodzonej z winy użytkownika 

467,40 zł 

35 Wymiana nakładki zdalnego odczytu do wodomierza DN 

25/32 uszkodzonej z winy użytkownika 

467,40 zł 



36 Plombowanie wodomierza 98,40 zł 

37 Wymiana zaworu wodnego DN 20 uszkodzonego z winy 

użytkownika 

147,60 zł 

38 Wymiana zaworu wodnego DN 25 uszkodzonego z winy 

użytkownika 

184,50 zł 

39 Wymiana zaworu wodnego DN 32 uszkodzonego z winy 

użytkownika 

209,10 zł 

40 Demontaż wodomierza głównego i ponowny montaż 86,10 zł 

41 Wyłączenie i włączenie dostarczania wody podczas 

zamknięcia odcinka sieci  

307,05 zł 

42 Opłata za samowolne zerwanie plomby na wodomierzu  430,50 zł 

43 Rejestracja i plombowanie podwodomierza 123,00 zł 

44 Zakręcanie i odkręcanie zasuwy domowej wodociągowej  123,00 zł 

45 Wymiana zasuwy domowej DN 32 3075,00 zł 

46 Wymiana głowicy w zaworze wodnym  147,60 zł 

47 Opłata za samowolne włączenie do sieci wodociągowej / 

kanalizacyjnej 

2460,00 zł 

48 Całkowite odcięcie dostawy wody i ponowne przyłączenie 

do sieci wodociągowej 

1845,00 zł 

49 Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego i ponowne podłączenie 

do sieci kanalizacyjnej  

1476,00 zł 

50 Opłata za sprawdzenie wodomierza na wniosek odbiorcy w 

przypadku prawidłowego działania wodomierza  

184,50 zł 

51 Czyszczenie przydomowej przepompowni kanalizacyjnej 

(LPT) niedrożnej z winy użytkownika  

196,80 zł 

52 Odbiór nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym 

od 5 m3 

23,00 zł /m3 w ramach umowy /  

30,00 zł / m3 bez umowy 

53 Odbiór nieczystości płynnych samochodem asenizacyjnym 

do 5 m3 

115,00 zł 

54 Sprawdzenie wydajności hydrantu 246,00 zł 

55 Wymiana hydrantu p.poż  4920,00 zł 

56 Montaż dodatkowego licznika (podwodomierza) 1230,00 zł 

57 Sprawdzenie szczelności instalacji przez zadymianie 200,00 zł 

58 Płukanie ciśnieniowe instalacji wewnętrznej  20,00 zł / mb 

59 Wymiana uszkodzonej nawiertki domowej 3075,00 zł 



BUDOWA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH 

60 Szkic przyłącza wodociągowego/ kanalizacyjnego 861,00 zł 

61 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz z 

inwentaryzacją (10 mb) 

8300,00 zł, każdy kolejny metr 

195,00 zł 

62 Kompleksowa usługa budowy sieci kanalizacyjnej wraz z 

dokumentacją i inwentaryzacją  

Wycena indywidualna 

63 Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego 

DN 40 wraz z dokumentacją i inwentaryzacją (10 mb) 

5000,00 zł, każdy kolejny metr 

90,00 zł 

64 Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego 

DN 50 wraz z dokumentacją i inwentaryzacją (10 mb) 

5200,00 zł, każdy kolejny metr 

100,00 zł 

65 Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego 

DN 63 wraz z dokumentacją i inwentaryzacją (10 mb) 

5400,00 zł, każdy kolejny metr 

115,00 zł 

66 Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego 

DN 90 wraz z dokumentacją i inwentaryzacją (10 mb) 

10700,00 zł, każdy kolejny metr 

195,00 zł 

67 Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego 

DN 110 wraz z dokumentacją i inwentaryzacją (10 mb) 

17800,00 zł, każdy kolejny metr 

210,00 zł 

68 Kompleksowa usługa budowy przyłącza wodociągowego / 

sieci wodociągowej DN 160 i powyżej, wraz z dokumentacją 

i inwentaryzacją  

Wycena indywidualna 

69 Osuszanie terenu pod budowę przyłącza  3075,00 zł 

70 Montaż studzienki  2460,00 – 6150,00 zł 

71 Inne usługi świadczone w ramach prowadzonej działalności Wycena indywidualna 

 

 


