CENNIK USŁUG WODOCIĄGOWO – KANALIZACYJNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ
OPK SP.Z O.O. OBOWIĄZUJĄCY OD 04.11.2019 r.
Informacje do cennika OPK Sp. z o.o
1. Ceny z poz. 9,11,27,28 dotyczą usług świadczonych w dni robocze w godz. 7.00-15.00. Dodatek
do usług świadczonych w dni wole od pracy oraz w dni robocze poza godz. 7.00-15.00 wynosi
50%. Pozostałe usługi świadczone są tylko w dni robocze w godz. 7.00-15.00.
2. Rozliczenie czasu pracy przy wycenach indywidualnych:
Opłaty za usługi rozliczane są za rozpoczętą godzinę - opłata za całą godzinę.
3. Płatność za usługi dokonywana jest na podstawie wystawionej faktury, przelewem lub
w kasie OPK Sp. z o.o. Kasa czynna: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 14.00.
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Cena jednostkowa brutto
[zł]
Demontaż wodomierza na okres zimowy (cena zawiera ponowny 120,00
montaż wodomierza po zimie)
Ekspertyza wodomierza głównego OPK Sp. z o.o. (cena zawiera
koszty dojazdu, koszt robocizny, wymiany wodomierza, spisanie
protokołu plombowania, ekspertyzy przeprowadzonej przez
pracownika OUM):
Wodomierz Ø 15-20 mm
520,00
Wodomierze większych średnic
Wycena indywidualna
Plombowanie
wodomierza
Klienta
odliczającego
ścieki 90,00
i naliczającego wodę bezpowrotnie (cena zawiera koszty dojazdu na
posesję Klienta, koszt robocizny, spisanie protokołu plombowania)
Wymiana wodomierza głównego OPK Sp. z o.o. uszkodzonego
z winy Klienta (uszkodzenie mechaniczne np. pod wpływem niskich
temperatur, uderzenie. Cena zawiera koszty dojazdu, koszt
robocizny, wymiany wodomierza, spisanie protokołu uszkodzenia
wodomierza):
Nazwa usługi

Wodomierz Ø 15-20 mm
Wodomierz Ø 25-32 mm
Wodomierze główne większych średnic i wodomierze sprzężone
Montaż/wymiana wodomierza Klienta odliczającego ścieki
i naliczającego wodę bezpowrotnie zużytą). Cena zwiera koszty
dojazdu do Klienta, wymiany/montażu wodomierza, plombowania
wodomierza, koszt robocizny, spisanie protokołu montażu/wymiany
wodomierza – cena nie obejmuje kosztów przebudowy podejścia
wodomierzowego – wycena indywidualna)
Wykonanie podejścia pod wodomierz
Przebudowa instalacji wewnętrznej wodociągowej i kanalizacyjnej
Klienta

www.opk-opolelubelskie.pl
Opolskie Przedsiębiorstwo Komunalne
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
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220,00
680,00
Wycena indywidualna
220,00

Wycena indywidualna
Wycena indywidualna

KRS: 0000638776
Kapitał zakładowy: 25 361 000 zł
NIP: 717-183-15-79
REGON: 364840413
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Cena jednostkowa brutto
[zł]
Zerwanie plomby legalizacyjnej na wodomierzu (cena zawiera 600,00
koszty dojazdu do Klienta, ponowne plombowanie wodomierza,
spisanie protokołu plombowania wodomierza/uszkodzenia
wodomierza; cena nie zawiera kosztów montażu wodomierza
uszkodzonego z winy Klienta)
Zamknięcie lub otwarcie zasuwy na przyłączu lub sieci na wniosek
150,00/szt.
Klienta
Przeniesienie wodomierza głównego lub zestawu wodomierzowego 150,00
(cena zawiera dojazd do klienta, wskazanie nowego miejsca
lokalizacji wodomierza, rozplombowanie i ponowne plombowanie
wodomierza, spisanie protokołu plombowania;
wykonanie prac związanych z przeniesieniem wodomierza
i przebudową wewnętrznej instalacji i podejścia wodomierzowego
wg wyceny indywidualnej)
Nieuzasadnione wezwanie służb OPK Sp. z o.o. w celu usuwania 100,00
awarii wodociągowej lub kanalizacyjnej
Wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
Wycena indywidualna
Wykonanie wstępnej wyceny usług i robót (wycena bezpłatna 60,00
w sytuacji zlecenia wykonania roboty/usługi na jej podstawie OPK
Sp. z o.o.)
Przywrócenie dostaw wody lub odprowadzania ścieków 400,00
zadłużonemu Klientowi po uregulowaniu należności (cena zawiera
również koszty wcześniejszego odcięcia dopływu wody i/lub
kanalizacji wynikającego z zadłużenia Klienta)
Zamknięcie przyłącza wodociągowego – na wniosek Klienta
Nazwa usługi

Zamknięcie przyłącza wodociągowego niewymagające prac 250,00
ziemnych (cena zawiera koszty dojazdu do Klienta, koszt robocizny,
demontaż wodomierza głównego, zamknięcie głównego
zaworu/zasuwy na przyłączu)
Zamknięcie przyłącza wodociągowego wymagające prac ziemnych
16. Wznowienie podłączenia do sieci wodociągowej – na wniosek
Klienta (cena zawiera koszty dojazdu do Klienta, otwarcie głównego
zaworu/zasuwy na przyłączu, koszt robocizny, montaż wodomierza
głównego oraz wszystkie niezbędne prace umożliwiające ponowne
podłączenie do sieci;
cena nie obejmuje przebudowy instalacji wewnętrznej
wodociągowej oraz przebudowy podejścia pod wodomierz; montaż
wodomierza głównego na koszt OPK Sp. o.o.)
W przypadku wyłączenia powyżej doby przed wznowieniem
dostawy wody konieczność wykonania badania jakości wody.
Wznowienie podłączenia do sieci wodociągowej – na wniosek
Klienta wymagające prac ziemnych
17. Otwarcie/zamknięcie przyłącza kanalizacyjnego na wniosek Klienta
(o ile istnieje taka możliwość)
18. Opłata związana z likwidacją nielegalnych i nieopomiarowanych
punktów poboru wody (cena nie obejmuje kosztów zużytej wody,
która jest naliczana dodatkowo)

Wycena indywidualna
300,00

Wycena indywidualna
430,00
1 200,00
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Cena jednostkowa brutto
[zł]
19. Opłata związana z ujawnieniem podłączenia odprowadzania wód 600,00
opadowych do kanalizacji sanitarnej-kontrola przyłącza
kanalizacyjnego za pomocą agregatu dymotwórczego
20. Wykonanie wcinki do sieci wodociągowej (cena nie zawiera kosztów
materiałów; przygotowanie wykopu i niezbędny materiał zapewnia
Klient lub OPK za dodatkową opłatą):

Lp.

Nazwa usługi

Wykonanie wcinki przy pomocy trójnika (konieczność zamknięcia 400,00
wody na sieci wodociągowej)
Wykonanie wcinki przy pomocy nawiertki (bez konieczności 350,00
zamykania wody na sieci wodociągowej)
Wykonanie wcinki przyłącza o śr. powyżej DN 80
21. Odwodnienie komory wodomierzowej/studzienki wodomierzowej
w celu możliwości odczytu wodomierza
22. Pobór wody z hydrantu (opłata jednorazowa plus opłata za ilość
pobranej wody)
23. Samowolny pobór wody z hydrantu
24.

25.
26.

27.

Wycena indywidualna
25,00/m3

200,00 +ilość pobranej
wody
600,00 + ilość pobranej
wody
3
Wynajem cysterny 4 m wypełnionej wodą pitną (cena obejmuje 650,00/doba
dezynfekcję cysterny wraz z certyfikatem, napełnienie cysterny
wodą i zachlorowanie, dojazd do Klienta)
Wynajem pustej cysterny 4 m3 na wodę pitną (cena obejmuje dojazd 300,00/dobę
do Klienta; cena nie obejmuje mycia i napełniania cysterny)
Wynajem sprzęt do udrażniania kanalizacji:
Wóz ssący Star SW
240,00/za rozpoczętą
godz. dostępności
sprzętu na miejscu
wykonywanej usługi
Wóz płuczący Jelcz S.C.
300,00/ za rozpoczętą
godz. dostępności
sprzętu na miejscu
wykonywanej usługi
Wózek ciśnieniowy
120,00/ za rozpoczętą
godz. dostępności
sprzętu na miejscu
wykonywanej usługi
Koszt dojazdu sprzętu do Klienta poza teren miasta Opole Lubelskie
Wóz ssący Star SW
3,00/km
Wóz płuczący Jelcz S.C.
4,40/km
Wózek ciśnieniowy
2,20/km
Usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych
Wycena indywidualna
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