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DZIAŁ 1: OPŁATY ZWIĄZANE  Z OBSŁUGĄ DOSTAW WODY 

Tabela nr 1: Opłaty związane z przerwaniem i przywróceniem dostaw wody 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

1 
Odcięcie dostaw wody wynikające z 

zadłużenia klienta 
usł. 0,00 

2 

Przywrócenie dostaw wody 

zadłużonemu klientowi po 

uregulowaniu należności wraz z 

dojazdem w przypadku zamknięcia na 

zasuwie lub zakorkowania na 

zaworach 

usł. 350,00 

3 

Przywrócenie dostaw wody 

zadłużonemu klientowi po 

uregulowaniu należności wraz z 

dojazdem w przypadku odcięcia 

przyłącza przy sieci wodociągowej 

usł. wg indywidualnej wyceny 

 

Tabela nr 2: Opłaty związane z  samowolnymi działaniami Klienta, których efektem jest 
uszkodzenie wodomierza głównego 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

4 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta – bez uszkodzonego modułu radiowego 
Uwaga: Ceny zawierają koszty robocizny , nowego wodomierza, dojazdu 

4.1 Wymiana na nowy wodomierza Ø15mm szt. 248,00 

4.2 Wymiana na nowy wodomierza Ø20mm szt. 254,00 

4.3 Wymiana na nowy wodomierza Ø25mm szt. 707,00 

4.4 Wymiana na nowy wodomierza Ø32mm szt. 719,00 

4.5 Wymiana na nowy wodomierza Ø40mm szt. 822,00 

5 Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy Klienta – z uszkodzonym modułem radiowym 
Uwaga: Ceny zawierają koszty robocizny , nowego wodomierza, dojazdu 

5.1 Wymiana na nowy wodomierza Ø15mm szt. 429,00 

5.2 Wymiana na nowy wodomierza Ø20mm szt. 436,00 

5.3 Wymiana na nowy wodomierza Ø25mm szt. 895,00 

5.4 Wymiana na nowy wodomierza Ø32mm szt. 900,00 

5.5 Wymiana na nowy wodomierza Ø40mm szt. 1 015,00 

 



 

 

 

 

 

 

DZIAŁ 2: CENY USŁUG WYKONAWCZYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ ZGK Sp. z o.o. 

Tabela nr 3: Usługi przyłączania do sieci – wydanie warunków i uzgodnień  dokumentacji           
wod.-kan. 

Usługi świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. polegające na: 

• Wydawaniu zapewnień dostawy wody 

• Wydawaniu zapewnień odbioru ścieków 

• Wydawaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej 

• Wydawaniu technicznych warunków przyłączenia do sieci kanalizacyjnej 

• Uzgodnieniach projektów budowlanych sieci i przyłączy wod.-kan.  

         wykonywane są nieodpłatnie, bez pobierania odrębnego wynagrodzenia. 

Tabela nr 4: Usługi wykonania projektu przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego dla 
nieruchomości położonej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

6 Wykonanie projektu przyłącza dla nieruchomości położonej na terenie Gminy Kąty Wrocławskie 

6.1 Projekt przyłącza wody szt. 1 107,00 

6.2 Projekt przyłącza kanalizacji szt. 1 260,75 

6.3 Projekt przyłącza wody i kanalizacji szt. 1 630,00 

Usługi projektowe przyłączy wodociągowych i/lub kanalizacyjnych realizowane są w oparciu Art. 29a Ustawy Prawo 

Budowlane (Dz. U. 1994 NR 89 poz. 414 z dnia 1 lipca 1994r. z późn. Zmianami) 

- ZGK Sp. z o.o. wykonuje projekty przyłączy o długości maksymalnej 50 m 

 Zakres zleconych prac projektowych wykonanych przez ZGK Sp. z o.o. obejmuje: 

- Konsultację projektu na każdym jego etapie z Inwestorem 

- Uzgodnienie z ZGK Sp. z o.o. Kąty Wrocławskie oraz z zarządcami dróg (gminnych, powiatowych, wojewódzkich). 

Maksymalna liczba stron postepowania wynosi 3 

- Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wykonania przyłączy 

Zakres zleconych prac projektowych wykonanych przez ZGK Sp. z o.o. nie obejmuje: 

- podkładu geodezyjnego stanowiącego podstawę wykonania projektu (Inwestor zobowiązany jest do dostarczenia 

aktualnej mapy do celów projektowych lub mapy zasadniczej w skali 1:500, obejmującej zasięgiem cały obszar do 

projektowania. Wymagane jest dostarczenie mapy w wersji elektronicznej – PDF)* 

- Dodatkowych czynności projektowych związanych z wykonaniem projektu z branży drogowej (organizacja ruchu 

zastępczego oraz odbudowy nawierzchni pasa drogowego)** 

-Uzgodnień z właścicielami prywatnych działek drogowych, przez które może przebiegać projektowane przyłącze 

(uzgodnienia leżą w gestii Inwestora) 

• Po otrzymaniu kompletu dokumentów od Inwestora ZGK Sp. z o.o. wykona kompletną dokumentację projektową 

wraz z niezbędnymi uzgodnieniami, która pozwoli na realizację prac związanych z budową przyłącza(y) 

  W przypadku projektów charakteryzujących się dużą złożnością cena będzie ustala indywidualnie.  

• ZGK sp. z o.o. za dodatkową opłatą wykonuje również: 

1. mapę zasadniczą  120 zł netto/szt. 

2. projekt zastępczej organizacji ruchu i/lub odtworzenia nawierzchni jeżeli wymagany – kalkulacja indywidualna.  
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 5: Usługi przyłączania do sieci – budowa przyłączy na podstawie pisemnego zlecenia 
(odcinek w granicy działki Inwestora) 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

7 
Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z technicznym przyłączeniem do sieci (na działce 

Inwestora) 

7.1 Ø32 – Ø40 szt. 3 874,00 

7.2 średnice powyżej Ø40 kalkulacja indywidualna  

W zakres usługi wykonania przyłącza wodociągowego  wraz z technicznym podłączeniem do sieci 

wchodzą: 

- ułożenie przyłącza w wykopie przygotowanym przez Klienta (wykop odwodniony, głębokość maks. 

1,70m, szerokość min. 0,90m) 

- złączenie z siecią wodociągową w granicy działki Inwestora 

- zabudowa węzła wodomierzowego wraz z montażem wodomierza 

- oplombowanie wodomierza 

- wydanie protokołów częściowego (na cele podpisania umowy) i końcowego (do pozwolenia na 

użytkowanie- po dostarczeniu geodezyjnej mapy powykonawczej) 

Uwaga: 

- cena nie obejmuje budowy studni wodomierzowej – jeśli jest przewidziana 

- cena nie zawiera wykonania pomiarów geodezyjnych 

-długość przyłącza objęta powyższą ceną – 15,00 mb. 

      Przy realizacji przyłączy dłuższych niż 15mb należy do ceny usługi doliczyć 110zł/netto za każdy 

kolejny metr >15mb  

 

 

Tabela nr 6: Usługi przyłączania do sieci – budowa przyłączy zlecona przez klienta firmie 
zewnętrznej (na życzenie klienta) 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

8 Budowa przyłącza wodociągowego / kanalizacyjnego  
Przy wykonaniu robót przez firmę zewnętrzną, organizacja placu budowy, dostawy materiałów, robocizna oraz 

wszelkie prace wykonawcze – po stronie Klienta 
8.1 Złączenie nowobudowanego przyłącza z siecią wod-kan: 

1. Nawiercenie sieci wodociągowej przez pracowników ZGK Sp. z o.o. – bez opłat 

2. Nadzór nad wpięciem, montażem trójnika na sieci, montażem studni na sieci – bez opłat 

8.2 Przegląd techniczny nowowybudowanego przyłącza wod-kan: 

1. Przegląd techniczny nowowybudowanego przyłącza – bez opłat 

(przyłącze powinno być przygotowane do odbioru, wykop odwodniony i odkryty. Brak możliwości wykonania 

usługi z przyczyn lezących po stronie Klienta skutkuje naliczeniem kosztów w związku z brakiem możliwości 

realizacji zlecenia) 



 

 

 

Tabela nr 7: Usługi eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

9 Wyłączenie wody w sieci wodociągowej  

9.1 

Zamknięcie/ otwarcie zasuwy na sieci  

spowodowane awarią lub wyłączeniem wody w 

sieci 

Pierwsza godzina 432,00 

Każda następna 

rozpoczęta godzina 
184,00 

9.2 
Zamknięcie/otwarcie przyłącza na wniosek 

kontrahenta 
 125,00 

10 

Usunięcie awarii na sieci wodociągowej spowodowanej ingerencją osób trzecich. 
UWAGA: 

Do kosztów usunięcia awarii dolicza się: 

1) koszt materiałów niezbędnych do usunięcia awarii, 

2) koszt wody utraconej  w czasie awarii, 

3) koszt wody, którą pobrano do płukania sieci. 

10.1 
Zamknięcie/ otwarcie zasuwy na sieci  

spowodowane awarią. 

Pierwsza godzina 432,00 

Każda następna 

rozpoczęta godzina 
184,00 

10.3 Robocizna brygady godz. 370,00 

10.4 Praca sprzętu 1) godz. 184,00 

10.5 
Płukanie sieci wodociągowej do 2 godzin 

roboczych /cena zawiera robociznę, dojazd/ 
usługa 184,00 

10.6 
Płukanie sieci wodociągowej powyżej 2 godzin 

roboczych /cena zawiera robociznę, dojazd/ 
usługa 125,00 

11 

Czyszczenie kanalizacji metodą 

hydrodynamiczną samochodem z funkcją 

odzysku wody wraz z zagospodarowaniem 

odpadów.  

r-h 561,00 

12 
Kontrola przyłącza kanalizacyjnego za 

pomocą agregatu dymotwórczego 
godz.  308,00 

13 

Inspekcja TV sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej  w zakresie średnic 160mm – 600mm*  
(inspekcja obejmuje przeprowadzenie kontroli przyłącza robotem samojezdnym, sporządzenie raportu tj. opisu wraz z wykresami      z 
inspekcji w formie papierowej i elektronicznej  na płycie CD.) 

*opłata za inspekcję tv składa się z: kosztów inspekcji do 50mb + każdy rozpoczęty 1mb powyżej 50mb 

UWAGA:  
Sieć powinna być wypłukana i przygotowana do inspekcji TV. 

13.1 Odcinki kanalizacji grawitacyjnej do 50mb usł. 738,00 

13.2 

Odcinki kanalizacji grawitacyjnej powyżej 50mb 

- każdy rozpoczęty metr inspekcji TV powyżej 

50mb 

mb 8,00 

 
1) Pozycja dotyczy pracy sprzętu: minikoparki, koparko-ładowarki, ciągnika kołowego, samochodu dostawczego 

do 3,5 tony, zagęszczarek, młotów udarowych, szlifierek, wiertarek, piły tarczowej 

14 Usługi serwisowe na infrastrukturze wodociągowo-kanalizacyjnej niestanowiącej własności ZGK Sp. 

z o.o. (np. wstawienie trójnika naprawa uszkodzonego wodociągu, naprawa zasuwy 



 

 

 

przyłączeniowej, naprawa hydrantu, wymiana zasuwy na przyłączu wodociągowym, wymiana 

zaworu przy wodomierzu/.  

14.1 Robocizna brygady godz. 370,00 

14.2 Praca sprzętu 2) godz. 184,00 

14.3 Materiały /koszt materiałów wbudowanych/ szt/mb 
cena będzie ustalona w zależności od 

zużycia 

14.4 

Płukanie sieci wodociągowej do 2 godzin 

roboczych/cena zawiera robociznę, dojazd 

Należy doliczyć ilość pobranej wody zgodnie z 

ilością zmierzoną przez wodomierz  

usługa 184,00 

14.5 
Płukanie sieci wodociągowej powyżej 2 godzin 

roboczych 
usługa 125,00 

14.6 Plombowanie hydrantu szt. 110,00 

14.7 Korzystanie z hydrantu 
Pierwsze 3 dni  

Kolejne dni 37,00 

14.8 

Dzierżawa wodomierza hydrantowego- 

opłata naliczana za każdy pierwszy dzień, 

następny dzień. Ponadto klient ponosi koszty 

pobranej wody zużytej na cele budowlane . 

dzierżawa wodomierza nie może być 

bezterminowa, najdłuższy okres dzierżawy to 1 

miesiąc 

Pierwszy dzień 125,00 

Następny dzień 31,00 

2) Pozycja dotyczy pracy sprzętu: minikoparki, koparko-ładowarki, ciągnika kołowego, samochodu dostawczego 

do 3,5 tony, zagęszczarek, młotów udarowych, szlifierek, wiertarek, piły tarczowej 

15 

Koszt wizyty u Klienta celem wykonania 

zleconej usługi, w przypadku braku 

możliwości realizacji zlecenia z przyczyn 

zależnych od Klienta  

Pokrycie kosztów 185,00 

 

Tabela nr 8: Usługi związane z obsługą infrastruktury klienta 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

16 

Określenie warunków technicznych 

montażu wodomierza odliczającego 

montowanego w celu naliczenia ilości 

wody bezpowrotnie zużytej (np. na cele 

ogrodowe)  
(Uwaga: Po stronie klienta jest zakup 

urządzenia. Cena usługi obejmuje montaż 

urządzenia oraz pierwsze oplombowanie. 

Przygotowanie miejsca montażu wodomierza - 

w gestii Klienta) 

usł. 
164,00 

 

17 Przeprowadzenie kontroli instalacji usł. 181,00 



 

 

 

wewnętrznej należącej do klienta             
(np. zakryta instalacja wody bezpowrotnie zużytej, 

instalacja lokalowa / wielolokalowa) 

18 

Montaż / wymiana wodomierza 

zamontowanego na instalacji 

wewnętrznej Klienta 
(Uwaga: Po stronie klienta jest zakup 

urządzenia. Cena usługi obejmuje montaż 

urządzenia oraz pierwsze oplombowanie. 

Przygotowanie miejsca montażu wodomierza - 

w gestii Klienta) 

usł. 

162,00 

184,50 

19 

Określenie warunków technicznych 

rozdziału wewnętrznej instalacji 

wodociągowej na maksymalnie 6 

wodomierzy głównych – przygotowanie 

dokumentów, kontrola węzłów wodom. 

usł. 240,00 

20 
Ponowny odczyt wodomierza na żądanie 

Klienta + dojazd 
usł. 

98,00 

 

21 

Ponowne plombowanie wodomierza 

głównego wraz z kontrolą przyłącza  

(Dotyczy gdy plomba została zerwana, lub 

uszkodzona bez uprzedniego 

poinformowania ZGK Sp. z o.o. o 

konieczności zerwania plomby) 

usł. 162,00 

22 
Plombowanie wodomierza głównego po 

zerwaniu plomby za zgodą ZGK Sp. z o.o. 
usł. 108,00 

23 
Plombowanie wodomierza podlicznika -

ogrodowego lub lokalowego 
usł. 22,00 

24 
Ekspertyza wodomierza (w związku z reklamacją prawidłowości wskazań wodomierza) 
Uwaga: cena zawiera koszty robocizny , koszty ekspertyzy wodomierza+ dojazd 

 

24.1 Ø15 – 20 mm szt. 400,00 

24.2 Ø25 – 32 mm szt. 400,00 

24.3 Ø 40 mm szt. 535,00 

24.4 Ø 50 mm szt. 1 115,00 

24.5 Ø 80 mm szt. 1 205,00 

24.6 Ø 100 mm szt. 1 265,00 

25 
Montaż nakładki radiowej na wodomierz 

wraz z aktywacją w systemie  
usł. 229,00 

26 Programowanie nakładki radiowej   usł. 67,00 



 

 

 

27 
Pompowanie wody ze studzienki 

wodomierzowej 
szt. 192,00 

28 Wymiana wodomierzy lokalowych i ogrodowych /robocizna, koszt wodomierza, dojazd/ 

 

 

28.1 

Wodomierze lokalowe i ogrodowe klasy B bez nakładki 

DN 15, DN 20 szt. 212,00 

28.2 Pozostałe średnice  szt. wg indywidualnej wyceny 

28.3 

Wodomierze lokalowe i ogrodowe klasy B z nakładką 

DN 15, DN 20 szt. 333,00 

28.4 Pozostałe średnice  szt. wg indywidualnej wyceny 

28.5 

Wodomierze lokalowe i ogrodowe klasy C bez nakładki 

DN 15 szt. 250.00 

DN 20 szt. 255,00 

DN 25 szt. 707,00 

DN 32 szt. 720,00 

28.6 

Wodomierze lokalowe i ogrodowe klasy C z nakładką 

DN 15 szt. 395,00 

DN 20 szt. 400,00 

DN 25  szt. 830,00 

DN 32 szt. 842,00 

 Wodomierze lokalowe i ogrodowe klasy B z nakładką do samodzielnego montażu/ odbiór z ZGK Sp. z o.o. 

28.7 DN 15 szt. 250,00 

 
Wodomierze lokalowe i ogrodowe klasy B bez nakładki do samodzielnego montażu/ odbiór z ZGK Sp. z o.o 

 

28.8 DN 15 szt. 98,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

DZIAŁ 3: CENY USŁUG ODBIORU ODPADÓW, WYWOZU NIECZYSTOŚCI  

ORAZ USŁUGI POZOSTAŁE 

Tabela nr 9:  Odpady inne niż niebezpieczne – punkt przeładunkowy 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

29 Wjazd na punkt przeładunkowy i składowanie odpadów 

29.1 
Komunalnych – zmieszanych – 

objętościowo 
m3 127,28 

29.2 Komunalnych – zmieszanych – wagowo tona 756,00 

29.3 Surowce wtórne –tworzywa sztuczne tona 648,00 

29.4 Surowce wtórne – szkło , papier tona 432,00 

29.5 Opona osobowa* szt. 12,30 

29.6 Opona ciężarowa* szt. 24,60 

29.7 Opona rolnicza ciągnikowa /Zetor, Ursus/* szt. 246,00 

29.8 
Opona rolnicza /kombajn, maszyny 

rolnicze/* 
szt. 615,00 

29.9 Opona przemysłowa duża /Ładowarki/* szt. 1107,00 

* Przyjęcie od poniedziałku do piątku w godzinach 12:00 – 14:00. 

 

 
Tabela nr 10: Usługi wywozu i składowania  

L.P POZYCJA CENNIKA 

30 Odbiór nieczystości od podmiotów gospodarczych 

 POJEMNIKI OBJĘTOŚĆ POJEMNIKA JEDNOSTKA CENA BRUTTO [ZŁ] 

30.1 

Stałych-komunalnych – 

zmieszanych (pozostałości po 

segregacji)* 

1,1 

m3 

161,17 

0,24 36,47 

0,12 18,24 

30.2 
Surowce wtórne – tworzywa 

sztuczne 

1,1 

m3 

128,30 

0,24 27,99 

0,12 14,00 

30.3 
Surowce wtórne – papier i 

tektura 

1,1 

m3 

84,68 

0,24 18,48 

0,12 9,24 

30.4 Surowce wtórne – szkło 

1,1 

m3 

84,68 

0,24 18,48 

0,12 9,24 
 



 

 

 

 KONTENERY DOJAZD 
OBJĘTOŚĆ 

KONTENERA 
JEDNOSTKA CENA BRUTTO [ZŁ] 

30.5 

Stałych – komunalnych – 

zmieszanych kontenerem 

KP7 (objętościowo) 

dojazd do 5 

km 

5 m3 

816,91 

dojazd do 10 

km 
881,71 

dojazd do 15 

km 
946,51 

dojazd do 5 

km 

7 m3 

1091,84 

dojazd do 10 

km 
1156,64 

dojazd do 15 

km 
1221,44 

30.6 

Surowce wtórne – tworzywa 

sztuczne kontenerem KP7 

(objętościowo) 

dojazd do 5 

km 

7 m3 

885,60 

dojazd do 10 

km 
950,00 

dojazd do 15 

km 
1015,20 

30.7 

Surowce wtórne – szkło, 

papier kontenerem KP7 

(objętościowo) 

dojazd do 5 

km 

7 m3 

628,56 

dojazd do 10 

km 
693,36 

dojazd do 15 

km 
758,16 

30.8 

Stałych – gruz, ziemia, 

kamienie kontenerem KP7 

(objętościowo) 

dojazd do 5 

km 

5 m3 

329,40 

dojazd do 10 

km 
394,20 

dojazd do 15 

km 
459,00 

Do usług oznaczonych * w przypadku braku segregacji odpadów stosuje się opłatę podwyższoną, która stanowi 

dwukrotność ceny odpadów zmieszanych. 

 

Tabela nr 11: Przyjęcie ścieków na stację zlewną na oczyszczalnię ścieków 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

31 Przyjęcie ścieków z wozów asenizacyjnych o dopuszczalnych parametrach 

31.1 

ChZT <2000 mg/l, pH 6,5 – 9,5 

m3 8,81 

BZT5 <1000 mg/l, pH 6,5 – 9,5 

Zawiesina ogólna <1500 mg/l, pH 6,5 – 9,5 

Fosfor ogólny <25,0 mg/l, pH 6,5 – 9,5 

Azot ogólny <200, pH 6,5 – 9,5 

31.2 Przyjęcie na oczyszczalnię osadów 
nieustabilizowanych z przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

 
m3 261,76 

31.3 
Zaprogramowanie i wydanie chipu dostępowego 

do stacji zlewnej 
- 43,90 

32 Przyjęcie ścieków  z wozów asenizacyjnych o przekroczonych parametrach 

32.1 ChZT 2 000 – 10 000 m3 39,27 



 

 

 

mg/l 
 

10 000 – 30 000 m3 130,89 

30 000 – 50 000 m3 261,76 

>50 000 m3 327,20 

32.2 

BZT5 

mg/l 
 
 

1 000 – 5 000 m3 47,82 

5 000 – 12 000 m3 135,50 

12 000 – 20 000 m3 255,04 

>20 000 m3 318,81 

32.3 
Zawiesina ogólna 

mg/l 
 

1 500 – 3 000 m3 33,11 

3 000 – 10 000 m3 95,67 

10 000 – 25 000 m3 257,58 

>25 000 m3 367,97 

32.4 
Azot ogólny 

mg/l 

200 – 500 m3 33,60 

500 – 1 000 m3 82,71 

1 000 – 2 000 m3 261,91 

>2 000 m3 434,22 

32.5 
Fosfor ogólny 

mg/l 
 

25,0 – 50,0 m3 28,48 

50,0 – 200 m3 116,83 

200 – 500 m3 388,47 

>500 m3 613,35 

33 Przyjęcie wód opadowych i wód roztopowych na oczyszczalnię ścieków 

33.1 
Ścieki komunalne w postaci wód opadowych i 
roztopowych wprowadzanych kanalizacją 
ogólnospławną do oczyszczalni ścieków 

m3 10,65 

 

34 Sprzedaż osadu czynnego m3 27,00 

Tabela nr 12: Usługi pozostałe 

L.P POZYCJA CENNIKA JEDNOSTKA 
CENA 

BRUTTO [zł] 

35 Usługi transportowe 

35.1 
Wynajem samochodu dostawczego do 

3,5 tony 
godz. 

209,56 

35.2 
Wynajem samochodu ciężarowego pow. 

3,5 tony HDS (KP) 
godz. 

222,00 

36 Usługi sprzętowe 

36.1 Wynajem koparko – ładowarki godz. 209,56 

36.2 Wynajem minikoparki godz. 209,56 

36.3 Wynajem ciągnik kołowy godz. 209,56 

36.4 Mechaniczne zamiatanie m2 
0,11 

36.5 Mechaniczne zamiatanie godz. 
194,00 

36.6 Akcja zimowa – mechaniczne odśnieżanie godz. 270,00 



 

 

 

 

UWAGA ! 

− Ceny usług wykonanych w trybie awaryjnym, ekspresowym, w dni wolne od pracy i święta 
zwiększone będą o 100%, 

− Pozostałe, nieujęte materiały, naliczane będą wg aktualnych cen, 
− Ceny usług zawierają koszty transportu. 
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36.7 Akcja zimowa – piaskarko-solarka godz. 302,00 

7 Usługi budowlane  

37.1 
Roboty ogólnobudowlane – wg kalkulacji 

indywidualnej i oparciu o zawartą umowę 
usł. zgodnie z umową 


