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Usługi
.. ..,.,..,..... :,,,,,,. ..::'U,rtuEi zwiqzanĘ,'l dosiqulż ŃÓdy i o
Uzgodnienie branżowe przebiegu urządzeń wod,-kan, za

mapę formatu 44

J,m.

szt.

cena netto

44,oo

2. Uzgodnlenie projektu urządzeń wod.-kan. za rysunek planu
zagospodarowania w formacie A4

szt. 44,oo

3 Nadzór branzowy przy pracach w rejonie urządzeń wod,-
kan. r-g 74,o0

4. Wydanie warunków technicznych zabudowy wodomierzy
do rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej, lub drugiego
wodomierza głównego szt. 53,00

5 pIombowanie wodomierza na wniosek klienta sZt.

6,

Odcięcie i przywrócenie zasilania w wodę nieruchomości
sZt, L76,o0

7 Odcięcle albo przywrócenie zasilania w wodę
nieruchomosci na wniosek odblorcy, demontaż lub montaź szt 88,00

8, Wymiana wodomierza głównego (DN 15-DN 20) -
uszkodzonego z winy odbiorcy

szt 130,00
Wymiana wodomierza głównego (DN 15-DN 20) - z

nadalnikiem do zdalnego odczytu - uszkodzonego z winy
od b io rcy sZt 2t0,o0

10

Za montaż wodomierza ( drugiego głównego Iub do wody
bezpowrotnie zużytej)

szt. 150,00 usługa
50,26 wodomierz

]"3 Wykonanie wpięcia do studni kanaIizacyjnej z montażem
wkładki in sito + aktualna cena za wkładkę O 110, O 160

szt.

105,00 usługa
96,00 wkładka

1,Ą Wykonanie podłączenia instalacji kanalizacji sanitarnej
wewnętrznej z żewnętrzna przed budynkiem

szt, 77,23
15 Wykonanie podłączenia kanalizacyjnego (prace montażowe

z materiałem i wykopami) - powierzchnia nieutwardzona
mb. Lt7,92

16 Wykonanie podłączenia kanalizacyjnego bez wykopów
(montaż z rnateriałem) mb. 46,3o

77 Podłączenie istniejącej instaJacji kanalizacyjnej budynku
wewnętrznej z zewnętrzną (z przekłuciem ściany budynku)

szt. 23L,50

19 Nadzó r na wykon a nym przyłączem / sieci wod,-ka n 169,98
20 Rozm raża n ie przyłącza i i nsta lacji wodociągowej r-a 105,00
2.I.,

9
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Cennik usług na okres od 01.01,2020 r. - 31..12.2020 r.

Do powyższych stawek należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.

Przedsiębiorstwo Wodociqgów i Kanolizacji 5p, z o.o. ul. Sienkiewicza 121 B, 42-58j

PREz

Bobrownickie
tel: j2 287 47 99; bpwik(Qbobrowniki.pl, NlP 625-246-j8-14, REGON 369110837

ZARZĄDU

47,oo

Odbiór przyłącza wodociągowego

22. ka naI izacyj n egoOdbiór


