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wydEwanie warunkórv technicznych na budowę sieci oraz obiektów wodociągo-
wych lub lanalizacyjnych:
. do500m 80.00 86.40
. każde dalsze rozpoczete 100ln 55,00 59.40
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Uzgodnieni€ opracorvań projektorłTch sieci i urządzeń niezwiązanych z gospo_
darką wodno_ściekorvą. wycena uzgodnienia zależnaj€st od ilości zmiansp;dku,
kolizji i skrżyżowaĄ rozwiązań nietypowych! odwodnień i unocnień \łykopów.
wżal€żności od występujących utrudnień, czasokres uzgodni€nia będzie ustalo-
ny indyrvidualnie i liczony od stawki godzinow€i 35 złlh:

j5,00 ,13,05

. ,leśliżlcccnjoda§ca żnajdUje sie dalcj njż l0 kn od Spó]ki. zi każd} na§tępn},
kjlonrell na]ic7ana ]c§l doda*owa oplata 2,80 żlrkn] nefio 2-80 3.45

Sprawdżeni€ i potwierdz*i" u"b.o;"oiu l"ŃmĘgo,"Ęo lurE 'iiii!
planie sytuacyjno_rvysokościowym zgodni€ z branżową erYidencją sieci uzbroj€-

35.00 43,0j

. Za każdr !riękśż) fo nal n]ż,\ ] le.j saln.,i lckcii n x 30,00 nx 3ó.90

odbiory si€ci wodociągowej lub kanalizacyjnej w §tani€ odkrytym:
. do 500,n 65.00 79.95
. każdc naslępne rc4oczęie l00 n] .10,00 49.20
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odbiory końcowe sieci wodociągowej Iub k.nrlizacyjn€j:
. do 500 nr l t5,00 i4l.:15
. każdc następne roz|oczęle l00 n] 60,00 7:,80
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Uzgadnianie opracowań proj€ktowych na budowę sieci woaociągowycll-ub kiiil
liżacyinych:
. format A-3 rysuŃu 45.00 55,35
. za kźdy Wjekszy format niż A_3 n x 35,00 n \ 43,05

1

odbiór techniczny końcowy przyłącza wodociągow€go i kanalizacyjnego do nie_
ruchoności! budynku:
. odbiór icdnego prżtłacza \yodociago,vego ttlb podejście wodonrierzoW.so .10.00 ,19,20
. odbiór p.zyłącza wodociągowego Z lvielona pode.jściami ó0.00 73.80
. odbiór iedncgo prłlącZ.t k!na]iuac)ilrel]o ,l0.00 49,20
. odbiór przylącza kanalizacyjnego z wieloma podejściani ó0,00 73,80
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Montaż i demontaż wodomierzy, udokumentowan€ uszkodzenia powst.łe z win'

. kosżt $odomierża lvg aktultl- \łg aktual

. monlaź Wodomieża domowego /DN 15 _ DN 40/ 60.00 13.2a

. nrorllaż vlodomicrża pr7enrysh]\ego (DN 50 l)N 200 mm) 90.00 110.70
Ponowne oplombowanie wodomi€rza na połączeniu z przyłączem _ usŻłodzenie
powstałe z winy odbiorcy 40,00 49,2a

l0 oplombowanie wodomierza dodatkowego / podlicznika 30,00 36.90

ll Usługi wykonyrvan€ przez Laboratoriun Badań ŚciekórY zajedno oznaczenie 40.00 :19 20
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Ushgi wykonywane przez Pogoto,vić T€choiczn€l
ł badanie ciśnielia wodv w ]ednvn rrunkcie ooboru ,l0.00 49).0

. zan1yL(anie pźyłączy (Zabezpieczenie na okres Zinowy ]ub na zyczenie odlriorcy) 60"00 73,80

. otwierani€ przyłaczy (po okesie znnowyn 1ub a łczenje odbjorc],) 60,00 7],80

. j ednorc_z ow], w}jaz d Pogotowia Tec]micaego nie Z\łiąZany z awarią Lub eks_
ploatacją Sieci

1i0,00 l35.30

. t!łale wyłączenie i ponowle \łłączenie dopływu\vody hb odbioru ścieków 500,00 615,00

]3 Koszt 1 robocżogodziny w oddziate j5.00 4],05
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Wykofl anie przyłącza wlrdociągo}vego

. Za każdy ] mb W}konania prą,łącza o średnicy 40 tn]n 47.00* 57,3] ł

. Za kżdy ] mb w},konania prą,lacza o średnicy j0 mnr 50,00* 6i,50+

§ Za kżdv 1 mb $Ykonania przylacza o śre.lnicy 6j inin 5:].00* 6j,l9ł
'$r'yłionani€ pi,Zyłąćża kananiżaćji §ariiarn€j lirb kaflaiizac.ji de§zczołej

. Za każdy i mb Wykonanja przyłącza o średnicy 160 mm ]20,00* 14,7,60+

a za kaźdy 1 mb wykonania pżyłącza o średnicy 200 mm lj0.00+ 159.90+

Koszt przebićgu 1 km samoahodu :

. ciężarow€go Samowyładowczego M€rcedes 3?a

. sam. special, do ciś. cZvsZcZ, sieci kan. WUKO ].30 4,61
{ samoc|odu dosiawczego Mercedes 2.j0 3.03
+ sanochodx dosiawczeqo opel Movano :.50 :.c3
i sanochodudosiawczeqoVolkslvage! 2.ac :.46

l9

Koszi plżćv tr godzir} poiardu lu|, sprż€tu:
a ciężarowegosamowyładowczegoMe/cedes ]00,00 l23,00
o sam, Specjai, do ciś, cZysZcZ, Sieci l(an, wUKo 250,00 307.50

a samochod dostawcueso Me.cedes 80.00 93.10
. samochodu dostawczeqo opel Mov3no 75.00

a samochodudostawczegoVolkswagen 75.00

ł cia]rnika lolniczeso URSL]S l224 9j.00 ] l4.39
. ciąsnika ro]niczego URsUs 1224 z przycżepą T66$n 1.01 ]0j.00 1ż9,15
1 koparko tadowarki cAT l15,00 ]4t,454
. loparld Ex 1t0 W 120,00 ]47.60
. czvszczenie wDustu u]iczneso Drzy użrr'ciu samochodu wuko 60,00 ]j.8D

2l

Ko§zt wYkonania prz€ci§ków pn€unatycznych b€z rury osłonow€i:
a Średnica prżecisku o 70 nnn 7j,00 92,25

. Średnica przecisku o 90 mm l ló,35

. Średnjca przecisku o ]50 mm ]6j.00 202.95

koszt wykonania Drz€cisków Dn€urnatvcznvch wbi!anie rurv osłottowei:

t Średnica puecisku o 150 mm 175.00 *ł

. Średnica p]zecisku o 2]9 rln 2] 5.00 +* 26,1.45 +*

. S.ednica ..żecisku o 27j mm 285,00 ++ 350.j5 ""
, Srednica pźecisku o 315 mm 3j0.00 ł+ ,105,90 +*

n - więIokJotność fomatu A-3

*Cena wykonarria 1 m prżyłącza skalkulowana dja glęby piasLo\\ej. \i prz) padku \lstępo-
wania gleb gliniastych kalkulacja zostanie opraco$,ana ind}Ął,idua]nie.



++ ( cnv nic urr,zględniają kosżlórr lnateńaló\\ lru|) o,\lono\1:ci I oIa7 pr7),tloto§i]niar \\,\ko-
ptilł pocl stanorvisko do przeciskó$',

('cnl,i srarrki opłat za usługi OWiK zostałl,ustalonc na podstarvie ka]Lll]acji \Ąłi]slr},ch.
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