Cennik usług świadczonych przez Zakładu Usług Komunalnych w Piekoszowie Spółka z o.o.
L.p.

Nazwa usługi

Cena netto

Uwagi

Usługi związane z dokumentacją techniczną
1.

Informacja o możliwości lub jej braku
przyłączenia obiektu budowlanego do sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej

45 zł

2.

Wydanie warunków technicznych rozbudowy
sieci, podłączenia do sieci wodociągowej i/lub
kanalizacyjnej

80 zł

3.

Wydanie warunków technicznych podlicznika
rejestrującego zużycie wody bezpowrotnie
zużytej

60 zł

4.

Aktualizacja warunków technicznych

50 zł

5.

Uzgodnienie dokumentacji technicznej

100 zł

6.

Wydanie duplikatu wyżej wymienionych
dokumentów

30 zł

7.

Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego
lub kanalizacyjnego

395,00 zł

8.

Wykonanie projektu przyłączy wod i-kan obu w
jednym projekcje

455,00 zł

9.

Wykonanie projektu sieci wod-kan

Wg indywidualnej
wyceny na podstawie
dokumentacji
technicznej i
odrębnego regulaminu

Usługi związane z opomiarowaniem zużycia wody
10.

Nadzór nad zmiana lokalizacji wodomierza
głównego

90 zł

11.

Ponowne plombowanie wodomierza z przyczyn
niezależnych od ZUK

65 zł

12.

Samowolne zerwanie bądź uszkodzenie plomby
wodomierza (ponowne plombowanie)

150 zł

13.

Odbiór i plombowanie podlicznika

80 zł

14.

Montaż wodomierza głównego

15.

Montaż wodomierza na dodatkowym źródle
poboru wody (hydrofor)

90 zł

plus koszt
wodomierza,
materiałów

16.

Montaż podlicznika

130 zł

Plus koszt
wodomierza i
materiałów

17.

Montaż wodomierza (po uprzednim demontażu)

90 zł

bezpłatnie

– na zlecenie Odbiorcy usług
18.

Demontaż wodomierza – na zlecenie Odbiorcy
usług

90 zł

19.

Wymiana wodomierza głównego po upływie
okresu legalizacji

20.

Wymiana wodomierza w miejsce uszkodzonego
z przyczyn niezależnych od ZUK

150 zł

plus koszt
wodomierza

21.

Wymiana podlicznika

90 zł

plus koszt
wodomierza

22.

Wymiana wodomierza na dodatkowym źródle
poboru wody (hydrofor)

90 zł

plus koszt
wodomierza

bezpłatnie

Usługi budowlane w zakresie wykonawstwa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
23.

Usługi budowlane w zakresie wykonawstwa
sieci wodociagowych i kanalizacyjnych

Wg indywidualnej
wyceny na
podstawie
dokumentacji
technicznej

24.

Odbiór końcowy sieci wodociągowej lub
kanalizacji sanitarnej

340zł

25.

Odbiór końcowy przyłącza wodociągowego lub
kanalizacji sanitarnej

180 zł

26

Opłata za przyłączenie do sieci wodociągowej
lub kanalizacji sanitarnej

180 zł

nadzór techniczny
odnośnie użycia
właściwych
materiałów oraz
prawidłowość
wykonania
(szczelność i
wydajność)
- zamknięcie i
otwarcie zasuwy na
sieci wodociągowej
(jeżeli zachodzi
taka konieczność)
- chlorowanie
- płukanie sieci

27.

Usuwanie awarii sieci wodociągowej
zarządzanej przez ZUK, spowodowanej przez
obcy podmiot

wg indywidualnej
wyceny, plus
materiały

28.

Usuwanie awarii na obcej sieci wodociągowej

wg indywidualnej
wyceny

29.

Likwidacja przyłącza wodociągowego

wg indywidualnej
wyceny

30.

Likwidacja przyłącza kanalizacyjnego

wg indywidualnej
wyceny

31.

Remont przyłącza

wg indywidualnej
wyceny

32.

Przywrócenie dostawy wody (po uregulowaniu
zadłużenia)

33.

Dezynfekcja sieci wodociągowej

34.

Udrażnianie sieci kanalizacyjnej urządzeniem
WUKO

230 zł

35.

Zamknięcie i otwarcie zasuwy na sieci
wodociągowej na życzenie klienta

180 zł

36.

Zamknięcie i otwarcie zasuwy na przyłączu
wodociągowym na życzenie klienta

80 zł

1500 zł
wg indywidualnej
wyceny

Usługi związane z transportem i praca sprzętu
37.

Koparko-ładowarka NEWHOLLAND

75 zł/h

38.

Samochód wywrotka 6t

85 zł/h

39.

Samochód hakowiec

115 zł/h

40.

Transport i wynajem poj. KP7

41.

Bus - przewóz towarów

2zł/ h lub
40zł/h

42.

Usługa beczką asenizacyjną

Strefa
Szczegółowy cennik
I120 zł zawiera tabela poniżej
II130 zł
III140 zł

150 zł
w/g indywidualnych
uzgodnień

Stawki roboczogodziny
43.

44.

Brygada konserwatorów
-praca w dni robocze:
w godz. 7.30-15.30
w godz. 15.30 – 22.00 oraz 6.00-7.30 oraz w dni
wolne za wyjątkiem niedziel i świąt
godzinach 22.00 -6.00 oraz niedziele i święta
prac
Nieuzasadnione wezwanie brygady

35 zł/os.
50 zł/os.
100 zł/os.
50 zł

Uwaga! Wszystkie podane ceny są cenami netto – do cen doliczony będzie podatek VAT w/g
stawek obowiązujących w dniu wykonania usługi.

Tabela cen za opróżnianie zbiorników bezodpływowych od osób indywidualnych.
Lp

Strefa

1.
2.

I
II

3.

III

Miejscowość
Piekoszów, Podzamcze
Jaworznia, Łaziska, Janów Górny, Szczukowice,Górki Szczakowskie, Julianów, Micigózd,
Wincentów, Brynica
Janów Dolny, Rykoszyn, Łubno, Łosień, Łosienek, Lasek, Jeżynów, Lesica, Brynica, Bławatków, Zajączków, Wierna Rzeka, Wesoła, Młynki, Gałęzice, Skałka

Cena (zł /
kurs) netto
120
130

Cena (zł /
kurs) brutto
129,60
140,40

140

151,20

