
Cennik

Strona 1

LP. Rodzaj usługi J.m Cenna Netto Podatek Vat Cena Brutto

1 1 szt. 40,65 zł 23,00% 50,00 zł

2 1 szt. 162,60 zł 23,00% 200,00 zł

3 1 szt. 162,60 zł 23,00% 200,00 zł

4 1 szt. 81,30 zł 23,00% 100,00 zł

5 1 szt. 65,04 zł 23,00% 80,00 zł

6 1 szt. 130,08 zł 23,00% 160,00 zł

7 1 szt. 203,25 zł 23,00% 250,00 zł

8 1godz.* 146,34 zł 23,00% 180,00 zł

9
Inspekcja kanalizacji kamerą

1usługa 23,00%

10 1usługa 162,60 zł 23,00% 200,00 zł

11 Kontrola instalacji odbiorcy 1godz. 100,00 zł 23,00% 123,00 zł

12 1godz. 138,21 zł 23,00% 170,00 zł

13 1usługa 500,00 zł 23,00% 615,00 zł

14 Pracownik fizyczny – odkopanie zasuwy , itp.. 1usługa 162,61 zł 23,00% 200,01 zł
15 Odbiór prac w wykopie otwartym 1usługa bezpłatnie bezpłatnie

16 1usługa 100,00 zł 23,00% 123,00 zł
17 Nadzór nad włączeniem się do sieci istniejącej 1usługa 243,91 zł 23,00% 300,00 zł

18 1 szt. 325,21 zł 23,00% 400,00 zł

18a 1 szt. 162,61 zł 23,00% 200,00 zł

19 1 szt. 162,61 zł 23,00% 200,00 zł
19a Montaż i plombowanie wodomierza 1 szt. 162,61 zł 23,00% 200,00 zł

20 1 szt. 650,41 zł 23%% 800,00 zł

21 1 kpl. 300,00 zł 23,00% 369,00 zł

22 Bezzasadne wezwanie służb eksploatacyjnych 1 usługa 100,00 zł 23%% 123,00 zł

Załącznik nr. 1 do Zarządzenia Prezesa Zarządu AQUA CEDRY sp. z o.o. 
nr 6/2022 z dnia 22.06.2022r

  CENNIK USLUG TECHNICZNYCH                                             
obowiązujący od 01.07.2022 w AQUA CEDRY sp. z o.o

Uzgodnienie dokumentacji projektowej 
przyłącza wod/kan

Uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci 
wod/kan wraz z przyłączami 

Uzgodnienie dokumentacji projektowej innych 
branż w zakresie kolizji z infrastrukturą 
wod/kan

Odbiór nowego wodomierz dodatkowego -    
( wody bezpowrotnie zużytej )

Plombowanie wodomierza dodatkowego/ 
głównego 
Wymiana wodomierza dodatkowego  ( wody 
bezpowrotnie zużytej ) na instalacji 
wewnętrznej ( bez wymiany armatury itp. )
Wymiana wodomierza uszkodzonego 
mechanicznie lub z uwagi na niedostateczne 
zabezpieczenia miejsca lokalizacji

Usługa czyszczenia kanalizacji urządzeniem 
WUKO (małe)

wg wyceny 
indywidualnej

wg wyceny 
indywidualnej

Usługa – zamknięcie/otwarcie zasuwy na 
zlecenie

Nadzór branżowy przy budowie sieci wod/kan 
lub zbliżenia z inną infrastrukturą 

Odcięcie / ponowne uczynnienie przyłącza 
wod/kan – windykacyjne lub w związku z 
bezumownym korzystaniem

Ponowna wizyta w celu dokonania odbioru 
prac w wykopie otwartym z winy wykonawcy 

Demontaż wodomierza spowodowany 
windykacją należności 
montaż i plombowanie wodomierza po spłacie 
zadłużenia
Demontaż wodomierza na zlecenie klienta w 
ramach istniejącej umowy 

Ponowne uczynnienie nieużytkowanego 
przyłącza wodociągowego wraz z wykonaniem 
płukania i badanie wody – po weryfikacji stanu 
technicznego
Podstawowe badanie bakteriologiczne wody 
( 3 parametry )
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