Uchwała Nr 1/V/2018
Zarządu PGK „Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie
z dnia 25 maja 2018 r.

w sprawie wprowadzenia Cennika usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie
Zarząd Spółki działając na podstawie § 13 i 14 Aktu Założycielskiego Spółki postanawia:
§ 1.
Wprowadza się Cennik usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej „Eko-Strug”
Sp. z o.o. w Tyczynie stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 czerwca 2018
roku.

PREZES ZARZĄDU
(-)
mgr Zbigniew Możdżeń

Cennik usług Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej
„Eko-Strug” Sp. z o.o. w Tyczynie
Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

- wodociągowe dla zabudowy punktowej/zespołowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej

30,00

36,90

- kanalizacyjne dla zabudowy punktowej/zespołowej
jednorodzinnej i wielorodzinnej

30,00

36,90

- wodociągowe i kanalizacyjne ( na jednym wniosku)

45,00

55,35

20,00

24,60

- Uzgodnienie dokumentacji przyłączy wodociągowych do
budynków jednorodzinnych

30,00

36,90

- Uzgodnienie dokumentacji przyłączy kanalizacyjnych do
budynków jednorodzinnych

30,00

36,90

- Uzgodnienie dokumentacji przyłącza wodociągowego i
kanalizacyjnego (na jednym projekcie)

45,00

55,35

- Uzgodnienie dokumentacji przyłączy wodociągowych
do osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,
jedno przyłącze wodociągowe do pierwszego budynku lub
segmentu

45,00 + 15,00
za każde
kolejne
przyłącze

55,35 + 18,45
za każde
kolejne
przyłącze

- Uzgodnienie dokumentacji przyłączy kanalizacyjnych do
osiedla domów jednorodzinnych w zabudowie szeregowej,
jedno przyłącze kanalizacyjne do pierwszego budynku lub
segmentu

45,00 + 15,00
za każde
kolejne
przyłącze

55,35 + 18,45
za każde
kolejne
przyłącze

- Uzgodnienie dokumentacji przyłączy wodociągowych i
kanalizacyjnych do osiedla domów jednorodzinnych w
zabudowie szeregowej, jedno przyłącze kanalizacyjne do
pierwszego budynku lub segmentu (na jednym projekcie)

60,00 + 20,00
za każde
kolejne
przyłącze

73,80 + 24,60
za każde
kolejne
przyłącze

50,00

61,50

Warunki techniczne

Informacje techniczne
- wstępna informacja techniczna; zaopiniowanie usytuowania
tras przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych; inne

Uzgadnianie i opiniowani dokumentacji
technicznej

- Aktualizacja uzgodnienia dokumentacji (po upływie
trzyletniego terminu ważności)

Cena netto
(PLN)

Cena brutto
(PLN)

- Wykonanie ekspertyzy metrologicznej wodomierza
(demontaż, ponowny montaż, badanie na stanowisku, opłata
Urzędu Miar

opłata do
Urzędu Miar +
200,00

opłata do
Urzędu Miar +
246,00

- Montaż i demontaż wodomierza, udokumentowane
uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy

koszt
wodomierza wg
aktualnej ceny
+ 200,00

koszt
wodomierza wg
aktualnej ceny +
246,00

- Oplombowanie wodomierza będącego własnością odbiorcy
stosowanego do rozliczeń z przedsiębiorstwem (podlicznik ,
własne ujęcie wody)

90,00

110,70

- Ponowne oplombowanie wodomierza na połączeniu z
przyłączem – uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy (zerwanie
plomby)

150,00

184,50

- Zamykanie przyłącza (zabezpieczenie na okres zimowy lub na
życzenie odbiorcy)

100,00

123,00

- Otwieranie przyłącza (po okresie zimowym lub na życzenie
odbiorcy)

100,00

123,00

- Jednorazowy wyjazd Pogotowia technicznego nie związany z
awarią sieci (wezwanie nieuzasadnione, zamkniecie i otwarcie
wody dłużnikom, zamykanie i otwieranie wody do celów
inwestycyjnych)

300,00

369,00

300,00 +
koszt wody

369,00 +
koszt wody

300,00 +
materiały

369,00 +
materiały

200,00

246,00

- Agregat prądotwórczy (1mth)

55,00

67,65

- Koparko ładowarka JCB-3CX

100,00

123,00

- Koparko-ładowarka JCB Mini

70,00

86,10

- Ciągnik Zetor Proxima

80,00

98,40

- Ciągnik + Przyczepa

90,00

110,70

Gospodarka wodomierzowa

Usługi wykonywane przez Dział Techniczny

- jednorazowy pobór wody z hydrantu do celów budowy itp.
- Trwałe wyłączenie i ponowne włączenie dopływu wody i
odbioru ścieków
- Udrażnianie kanalizacji sanitarnej urządzeniem
specjalistycznym do ciśnieniowego czyszczenia sieci typu
WUKO

Koszty pracy 1h pojazdów lub sprzętów

Ciągnik + kosiarka do poboczy

120,00

147,60

Ciągnik + pług

90,00

110,70

Usługa transportowa – 1 km

2,80

3,44

Roboczogodzina pracownika w pracach różnych

35,00

43,05

