Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane „MELIOPOZ” S.C.
z/s biura Spółki, 61-361 Poznań, ul. Starołęcka 18
tel. 061 87 87 380, tel./fax. 061 653 11 15

CENNIK USŁUG ODPŁATNYCH
OBSŁUGI GMINNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ W GMINIE CZERWONAK
Tabela 1. Usługi Techniczne
L.p. OPIS USŁUGI
Wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej z
1
określeniem danych tych sieci dla odbiorców budownictwa mieszkaniowego

CENA NETTO

40,00

2

Wydanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej w
przypadku , w którym konieczna jest rozbudowa istniejącej sieci i urządzeń
lub budowa obiektów wodociągowych

200,00

3

Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego
 ryczałt za jednorazowy dojazd

45,00
40,00

4

5

6

Odbiory techniczne sieci wodociągowej w stanie odkrytym
 do 50m

95,00

 każde następne rozpoczęte 50m
 ryczałt za jednorazowy dojazd

26,00
40,00

Odbiory końcowe sieci wodociągowej
 do 100m

215,00

 każde następne rozpoczęte 50m
 ryczałt za jednorazowy dojazd

26,00
40,00

Uzgodnienie projektowanej trasy przyłącza infrastruktury technicznej z
siecią wodociągową

25,00

7

Uzgodnienie projektowanej trasy sieci (kanalizacji sanitarnej i deszczowej.,
gazu, energetycznej, ciepłowniczej, teletechnicznej)
z istniejącą siecią wodociągową

8

Uzgodnienie projektu technicznego podłączenia wodociągowego

45,00

9

Opiniowanie projektu technicznego sieci wodociągowej, projektów
drogowych

150,00

10

Plombowanie wodomierza

15,00

150,00
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Tabela 2. Usługi Eksploatacji Sieci Wodociągowej
L.p. OPIS USŁUGI

1

2

3

4

CENA NETTO

Montaż i demontaż wodomierzy, udokumentowane uszkodzenia
powstałe z winy odbiorcy:
 koszt wodomierza i armatury;
 montaż wodomierza domowego (DN 15 – 40 mm);
 wymiana zaworu przed i/lub za wodomierzem
 montaż wodomierza przemysłowego (DN 50 – 100mm);
 ponowne oplombowanie wodomierza na połączeniu z
przyłączem - uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy;
 ryczałt za dojazd;
 naprawa lub przebudowa instalacji wewnętrznej odbiorcy;
 ryczałt za dojazd;
Jednorazowy wyjazd Pogotowania Technicznego nie związany z
eksploatacją sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamknięcie wody
dłużnikom, otwarcie wody dłużnikom, uszkodzenie sieci wodociągowej,
otwarcie wody dla celów inwestycyjnych, jednorazowy pobór wody z
hydrantu do celów budowy itp.)
Montaż nasady rurowej z zasuwą w gotowym, umocnionym i suchym
wykopie z podłączeniem ułożonego, gotowego i odebranego do
użytkowania przewodu przyłącza wodociągowego, nawiercenie nasady
i uruchomienie przyłącza:
 dla rurociągów PCV, PE do 110mm
 dla rurociągów PE > 110mm do 125mm
 dla rurociągów PCV, PE >125mm do 180mm

wg aktualnej ceny
90,00
25,00
wg kalkulacji wynikowej
15,00
40,00
90,00/godz. [zespół 2 prac.]
40,00

1.140,00
1.190,00
1.280,00

cena usługi obejmuje:
 koszt armatury ( nasada rurowa, zasuwa, łącznik PE, obudowa – klucz do
zasuwy, skrzynka uliczna.
 koszt czynności odbioru przyłącza,

110,00
Pozostałe usługi:
 uruchomienie hydrantu do poboru wody:
 wypożyczenie zestawu wodomierzowego do poboru wody z
hydrantu naziemnego na okres do 30 dni ………………………..
 jw. za każdy dzień > 30 dni ………………………………………
 zużycie wody wg wskazań wodomierza
 ryczałt za dojazd

5








zamykanie przyłączy (zabezpieczenie na okres zimowy lub na
życzenie odbiorcy);
otwieranie przyłączy (po okresie zimowym lub na życzenie
odbiorcy);
trwałe wyłączenie dopływu wody dłużnikom;
ponowne włączenie dopływu wody dłużnikom;
likwidacja przyłącza wodociągowego na wniosek odbiorcy;
lokalizowanie wycieków i usunięcie awarii przyłącza wodociąg.
koszt materiałów
ryczałt za dojazd

www.meliopoz.com.pl

30,00
120,00
2,00
wg przyjętych Taryf
40,00
100,00
100,00

wg kalkulacji wynikowej
500,00
wg kalkulacji wynikowej
180,00/godz./brygadę
wg aktualnej ceny
40,00
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5

Naprawa uszkodzeń sieci wodociągowej na koszt sprawcy
uszkodzenia:
 ryczałt za dojazd i zamkniecie wypływu wody
 lokalizacja i naprawa uszkodzeń sieci wodociągowej do 125mm
 lokalizacja i naprawa uszkodzeń sieci wodociągowej > 125mm
(w dni ustawowo wolne od pracy dopłata 50% ceny)
 koszt materiałów
 obciążenie ryczałtowe za straty wody w sieci, płukanie,
3
dezynfekcję po naprawie uszkodzenia sieci do 125mm – 150 m
 obciążenie ryczałtowe za straty wody w sieci, płukanie,
3
dezynfekcję po naprawie uszkodzenia sieci > 125mm – 300 m

110,880,-/godz./grupę naprawczą
1140,-/godz./grupę naprawczą
Wg aktualnej ceny
Wg aktualnej Taryfy
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