
Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne

Eko Jablonna
Spólka 2 ograniczonij odpowiedzialfoŚ
ul. Zewrzyńsku | lok 10, OŚE0 Fablonna
REGON 487575745 NIP 536-19-50-731

UCHWAŁA nr 2/2021

Eko Jabłonna Spółka z o.o.

z dnia 10 marca 2021 roku

w Sprawie: ustalenia cennika usług wodociągowo — kanalizacyjnych

kządu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego

świadczonych przez GPK Eko Jabłonna Sp. z 0.0.
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Ustala się ceny za:

1) Usługi przyłączenia do sieci wodociągowych i kanalizacyjnych:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

L Usługa Cena Cena

:P. netto brutto

1 Wydanie zaświadczenia na rzecz organów administracyjnych 40,65 zł 50,00zł

(w tym zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków)

2 Nadzór nad budową przyłącza wodociągowego 121,95 zł 150,00 zł

3 Nadzór nad budowąprzyłącza kanaliżacyjnego 121,95zł 150,00 zł

4 Uzgodnienie projektu budowlanego sieci wodociągowej 81,30 zł 100,00 zł

5 Uzgodnienie projektu budowlanegosieci kanalizacyjnej 81,30 zł 100,00 zł

Nadzór nad budową sieci wodociągowej przed jej zasypaniem,

a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej 203,25 zł 250,00zł

g sieci wodociągowej wraz ze sporządzeniem protokołu

końcowego (do 100 mb.)

Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb. 60,97 zł 75,00 zł

Nadzór nad budowąsieci kanalizacyjnej przed jej zasypaniem,

a także nadzór w trakcie wykonania podłączenia do istniejącej 365,85 zł 450,00 zł

7 sieci kanalizacyjnej wraz ze sporządzeniem protokołu

końcowego (do 100 mb.)

Za każde kolejne rozpoczęte 100 mb. 81,30 zł 100,00 zł

8 Określenie warunków technicznych dla sieci wodociągowej 0 zł 0,00 zł

9 Określenie warunków technicznych dla sieci kanalizacyjnej 02zł 0,00 zł

2) Pozostałe usługi eksploatacyjne:

Montaż zestawu wodomierzowego ogrodowego

1 (Qn= 1,5 lub 2,5 m3/h) z materiałem - bez modernizacji 325,20zł 400,00 zł

instalacji wewnętrznej

2 Wymiana wodomierza głównego uszkodzonego z winy 243,90 zł 300,00 zł

Odbiorcy (wolumetrycznego Qn = 2,5 m3/h) z materiałem    
 

 
 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Wymiana wodomierza ogrodowego lub urządzenia

3 pomiarowego na ujęciu wody własnej (Qn = 1,5 lub 2,5 203,25 zł 250,00 zł

m3/h) z materiałem

4 Odbiór wodomierza ogrodowego w przypadku montażu we 65,04 zł 80,00zł

własnym zakresie

5 Odbiór urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej 65,04 zł 80,00 zł

6 Zamkniecie przyłącza kanalizacyjnego 243,90 zł 300,00 zł

7 Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego 121,95 zł 150,00 zł

8 Wyłączenie wody (zamknięcie zasuwy domowej) 81,30 zł 100,00 zł

9 Włączenie wody (otwarcie zasuwy domowej) 81,30 zł 100,00 zł

10 Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej 121,95 zł 150,00 zł

(czasowe na wniosek wnioskodawcy)

11 Włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej 121,95 zł 150,00 zł

(czasowe na wniosek wnioskodawcy)

12 Wyłączenie z eksploatacji odcinka sieci wodociągowej 243,90 zł 300,00 zł

(awaryjne)

13 włączenie do eksploatacji odcinka sieci wodociągowej 243,90zł 300,00 zł

(awaryjne)

14 Rozplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy usług) 40,65 zł 50,00 zł

15 Powtórne zaplombowanie wodomierza (na wniosek odbiorcy 40,65 zł 50,00 zł

usług)

Montaż urządzenia pomiarowego na ujęciu wody własnej

16 (w tym koszty materiałów — beż modernizacji instalacji 406,50 zł 500,00 zł

wewnętrznej)

Zakup wodyz sieci wodociągowej dla potrzeb robótliniowych 500,00 zł +

17 — pokrycie kosztów udostępnienia wraz z nadzorem 406,50 zł 50 m3 x

w formie ryczałtu, za każde rozpoczęte 50 m3 cena wody

18 Wypompowanie wody ze studni wodomierzowej — umożliwienie 81,30 zł 100,00zł

odczytu wodomierza głównego

3) Usługi podlegające indywidualnej wycenie:

Lp. Usługa Cena netto Cena brutto

Wykonanie przyłącza wodociągowego

1 - przybliżony koszt standardowego przyłącza PE Od 110,00 zł/mb od 135,30 zł/mb
DN40

Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego

2 od 150,00 zł/mb od 184,50 zł/mb- przybliżony koszt standardowego przyłącza PVC-

U SN8 DN160    
 

 

 
 



 

Wykonanie sieci wodociągowej

 

 

 

 

 

 

  

3 - przybliżony koszt standardowejsieci od 180,00 zł/mb od 221,40 zł/mb

wodociągowej PE Dz110

Wykonanie sieci kanalizacyjnej

4 - przybliżony koszt standardowejsieci kanalizacji 300,00 zł/mb 369,00 zł/mb

sanitarnej PVC-U SN8 do głębokości 2,20m

5 Trwałe odcięcie przyłącza wodociągowego lub Wycena Wycena

kanalizacyjnego indywidualna indywidualna

Posadowienie studni DN315 do 2mb od granicy

posesji:
6 |. studnia DN315 h=2,20m 1 000,00 zł/kpl. 1 230,00 zł/kpl.

Posadowienie studni DN425 do 2mb od granicy

posesji:

. ł/kpl.7 |. studnia DN425 h=2,20m 1 300,00 zł/kpl 1 599,00 zł/kp

8 Ponowne podłączenie odciętego przyłącza Wycena Wycena

wodociągowego lub kanalizacyjnego indywidualna indywidualna

9 Przebudowa lub wymiana przyłącza , Wycena . Wycena
wodociągowego indywidualna indywidualna

Przebudowa lub wymiana przyłącza Wycena _ Wycena
10 indywidualna indywidualna kanalizacyjnego   
 

$2

awarii kalkulowanesą odrębnie.
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Uchwała Zarządu wchodzi w życie z dniem 10 marca 2021 roku.

W przypadku uszkodzenia urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych koszty usuwania

 

 

 


