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Pzeglqd t€chni€zny pq.l4cza i sieci wod.-kan. (drugi 
' 

kazdy kolejny) 279.93

l\ )dcnr( prorokolu / pomraru cr\nrenra I h\J.rJno5cr h),lrdnru na srrcr $odocr4gosel 188,99

Oczlszczanie sludzienki rewr4jncj 227,16

Nadzor nad $cinkq do si€ci wod-kan 22s,28

Przegl4d Dodejscia wodomicrzowego (drugi i kazd]- kolcjnr-) t50,s9

Dostarczcnre wody Autoclslemq 17,69 5,12

1 Wylqcz€nic rurociqgu o lrednic)

" do 150 mm | 06,68

- do 400 mm | 19.E7

- Do\!1zei400 m0) 130,E6

Wr.leczcnie lub $lqcz€ni€ prrylqcza 89,09

9 Nawodnienic i odpowietrenic rurociqgu o Srcdnic!

- do 150 mm I19.87
- do 400 mm 163,84

207,41

l0 WJ_l4czenic uszkodzoneSo.urociqgu o Crqlnic!"

- do 150 mm t15.47

- do 400 mm 128,66

t39,65

ll Phrkanie sicci l6l,8.l

t2 Przywrocenie a*iadczenia uslug lvod-kan po zamkniqciu $indykacyjnv'n 24,1,00

l3 Wykonanic labliczki inloflnac)jnei sieci wodocrqgowei 29,21

t,l tjTsodnienie proj€ktu budowlaneSo iilub wlkonawcTcSo budow], pz€budo$l
Drzvlaczv wod-kan i/lub instalacir uod-kan

50,00

l5 Uzgodnienie proiektu budowlanego i,/lub !v) konawczcgo brdowy, przcbudo*r- sicci
wod-kan 7a kazdv rodzai sieci

-do500m t00,00

- 50lm - l000m 200,00

- Do\rTZei l000nr .100,00

- urzadzenic wod-kan 200,00

t6

K.r/orazowe sprawdzanie i opinio\$nic:
- projektu siecr wod-kan za kazdy rcdzaj sieci

- projekrowan)ch rras sieci uzbrojenia podziemnego 7a kazdy rodzai sreci

- prolektu drogoweSo
- koncepciiwod-kan

-do500m t00,00

- 501m - I000m 200,00

- oowvzei 1000m 300,00

- Lrrzadzcnie rod-kan 200,00

t1 tJT.godn'enie lokalizacji obieklu budowlanego fbrmat A4 50,00

t8
Sporzqdzenie i wldanie duplikalu warunkow og(jlnych i technicznvch przyl4czcnia do

50,00

t9
Sporzadzenie iwydanie duplikatu karlv infonndqjnej prz)lqczenjado urz4dzei wod-

25,00

20
Sprzcdt 'Wrr!.znych do projekto\\ania i w'ykona*slwa uz4dzri $'od-kan ${a7 z
prTylqczani

20,00

2l tjdostgpnicnie stacji zle*Tej poza godzinami pracr, w dn' lvolnc i S*i9ta 21612

22 ZamkniQcie 1ub otwarcie zavroru w studni$odomierToweJ 89,0q

23
Naprawy mecharicrne sarnocfi odow oigtarcwych i samochoddw specjalnych

$uz4cvch do obslugisieci wod-kan
t25,00


