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Cennik za warunki techniczne, uzgodnienia 

    
 

  

Lp. Usługa j.m. 
Netto        

[zł] 

VAT       

[%] 

Brutto                

[zł] 

1. 

Warunki techniczne, projekt organizacji ruchu 

Określenie i wydanie warunków technicznych 

przyłączenia do sieci wodociągowej lub 

kanalizacji sanitarnej 

1 szt. bezpłatnie              - bezpłatnie              

Opracowanie projektu organizacji ruchu (drogi 

gminne i powiatowe) 
1 szt.  500,00 23% 615,00 

Kontrola instalacji wody bezpowrotnie zużytej / 

kontrola instalacji i wodomierza na własnym 

hydroforze 

1 szt. 200,00 23% 246,00 

Rozeznanie u klienta na zlecenie / doradztwo 

techniczne / przegląd instalacji przed zabudową 

licznika wody bezpowrotnie zużytej na cele 

rolnicze / hodowlane / technologiczne / przegląd 

instalacji związany z zabudową wodomierza na 

własnym hydroforze / związane z przeniesieniem 

wodomierza lub rozdziałem przyłącza  

1 szt. 60,00 23% 73,80 

Określenie i wydanie warunków technicznych 

odprowadzenia wód deszczowych 
1 szt. 150,00 23% 184,50 

Opiniowanie koncepcji, wydanie warunków 

technicznych na przebudowę uzbrojenia 

wodociągowego / kanalizacji sanitarnej / 

kanalizacji deszczowej związanej z projektami 

drogowymi/kolejowymi - kolizja 

1 szt. 380,00 23% 467,40 

Określenie i wydanie warunków technicznych 

związanych z rozdziałem przyłącza i/lub 

przeniesienia wodomierza głównego 

1 szt. 150,00 23% 184,50 

2. 

Uzgodnienia branżowe (obejmuje naniesienie sieci na mapę oraz wydanie warunków dla kolizji 

projektowanej sieci z istniejącym uzbrojeniem) 

Uzgodnienia branżowe mapa A4 1 szt. 150,00 23% 184,50 

Uzgodnienia branżowe mapa A3 1 szt. 170,00 23% 209,10 

Uzgodnienie branżowe mapa A2 1 szt. 210,00 23% 258,30 

Uzgodnienie branżowe mapa powyżej A2 1 szt. 230,00 23% 282,90 

3. 

Uzgodnienia branżowe (naniesienie sieci na mapę sieci bez wydania warunków dla kolizji) 

mapa A4 (za szt.) 1 szt. 150,00 23% 184,50 

mapa A3 (za szt.) 1 szt. 160,00 23% 196,80 

mapa powyżej A3 1 szt. 210,00 23% 258,30 

4. 

Uzgodnienia projektów sieci wod/kan 

Uzgodnienie projektu 1 (jednej) sieci 1 szt. 250,00 23% 307,50 

Uzgodnienie projektu 2 (dwóch) sieci 1 szt. 320,00 23% 393,60 

Uzgodnienie projektu 3 (trzech) sieci 1 szt. 350,00 23% 430,50 

 


