
1 2 3 4

10. Projekt opomiarowania zużycia wody na cele ogrodnicze 100,00 23,00 123,00

11. Projekt sieci wod.-kan.

12. Udostępnienie mapy do celów projektowych, będącej w 

posiadaniu PWiK sp. z o.o. w przypadku zlecenia opracowania 

projektu wodociągowego lub kanalizacyjnego firmie zewnętrznej

243,90 56,10 300,00

187,20 1 001,10

8. Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego                              

(wariant z uzgodnieniem  na naradzie koordynacyjnej ZUDP)         

z wykorzystaniem mapy do celów projektowych, będącej w 

posiadaniu PWiK sp. z o.o.  

991,87 228,13 1 220,00

7. Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego                              

(wariant bez uzgadniania  na naradzie koordynacyjnej ZUDP)        

z wykorzystaniem mapy do celów projektowych, będącej w 

posiadaniu PWiK sp. z o.o.  

813,90

136,60 730,50

6. Projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego                              

(wariant z uzgodnieniem  na naradzie koordynacyjnej ZUDP)               

z wykorzystaniem mapy do celów projektowych, będącej w 

posiadaniu PWiK sp. z o.o. 

691,05 158,94 849,99

5. Projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego                              

(wariant bez uzgadniania  na naradzie koordynacyjnej ZUDP)         

z wykorzystaniem mapy do celów projektowych, będącej w 

posiadaniu PWiK sp. z o.o. 

593,90

* w przypadku większej ilości projektów przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych cena projektów 

   ustalana będzie indywidualnie

3. Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego                              

(wariant bez uzgadniania  na naradzie koordynacyjnej ZUDP) 
570,00

* w poz. 2,4,6 oraz 8 została doliczona opłata za uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej (ZUDP)

1. Projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego                              

(wariant bez uzgadniania  na naradzie koordynacyjnej ZUDP) 
430,50

131,10 701,10

747,97 172,03 920,00

przekazany do akceptacji

2.

9. Projekt niezależnego opomiarowania zużycia wody 

4. Projekt przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego                              

(wariant z uzgodnieniem  na naradzie koordynacyjnej ZUDP) 

549,99

BRUTTO [zł]

wycena indywidualna

Nazwa usługi

350,00 80,50

L.p.

Uwagi:

307,50250,00

Cennik  usług projektowych świadczonych przez 

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Przemyślu

podatek VAT 

23 %*

Stawki opłat 

netto [zł]

    Na dzień 24.01.2019r. Opłata za uzgodnienie ZUDP wynosi:

                  dla jednego przyłącza - 105,00 zł brutto

                  dla dwóch przyłączy równocześnie (wod - kan) - 178,50 zł brutto

* do wartości netto dolicza się podatek VAT w stawce obowiązującej w dacie sprzedaży usługi

102,84

57,50

447,15Projekt przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego                              

(wariant z uzgodnieniem  na naradzie koordynacyjnej ZUDP) 


