Załącznik do Zarządzenia nr 30/2017 z późniejszymi zmianami

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ŚWIADCZONYCH
PRZEZ RCGW S.A.

RCGW S.A.
Al. Marszałka
Piłsudskiego 12
43-100 Tychy
Tel. 032 325 72 35

SIECI KANALIZACYJNE
Lp.

Wyszczególnienie

Wysokość opłaty netto

1

Uzgodnienie projektu technicznego/dokumentacji (Aneksu do projektu) rozbudowy sieci, przyłącza
kanalizacyjnego dla instytucji i podmiotów gospodarczych

90zł/szt.

2

Uzgodnienie projektu technicznego/dokumentacji (Aneksu do projektu) rozbudowy sieci, przyłącza
kanalizacyjnego dla inwestorów indywidualnych

70zł/szt.

3

Wydanie zapewnienia o możliwości odprowadzania ścieków dla instytucji i podmiotów gospodarczych

65 zł/szt.

4

Wydanie zapewnienia o możliwości odprowadzania ścieków dla odbiorców indywidualnych

45 zł/szt.

5*

Doradztwo techniczne w terenie

60 zł/r-g

6*

Zadymianie przewodów kanalizacyjnych nie stanowiących własność RCGW S.A.

150 zł/r-g

7*

Ustalanie przyczyn awarii na przewodach kanalizacyjnych nie stanowiących własności RCGW S.A.

250 zł/r-g

8*

Ustalanie przyczyn uciążliwości odorów na terenie prywatnych nieruchomości na przewodach
kanalizacyjnych nie stanowiących własności RCGW S.A.

90 zł/r-g

9

Uzgodnienie lokalizacji, uzgodnienia branżowe dla instytucji i podmiotów gospodarczych

75zł/szt.

10

Uzgodnienie lokalizacji, uzgodnienia branżowe dla odbiorców indywidualnych

55zł/szt.

11

Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji (tymczasowe zamknięcie przyłącza
kanalizacyjnego)

260 zł/szt.

12

Otwarcie przyłącza kanalizacyjnego w studni rewizyjnej lub rewizji

260 zł/szt.

13 *

Nadzór branżowy
Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnej dla kanałów do DN 400mm
Dodatkowo:
▪
koszt dojazdu i powrotu liczony za 1km

14**

▪

Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnej dla kanałów powyżej DN 400mm
Dodatkowo:
▪
koszt dojazdu i powrotu liczony za 1km
▪

280 zł/r-g

4 zł/km

koszt jednorazowy, w przypadku braku możliwości wykonania usługi teleinspekcji zgodnie ze
zleceniem

(tj. brak spełnienia przez zleceniodawcę wymogów realizacji usługi wyszczególnionych w
zleceniu/Formularzu…..)

15**

60 zł/r-g

200 zł

380 zł/r-g

4 zł/km

koszt jednorazowy, w przypadku braku możliwości wykonania usługi teleinspekcji zgodnie ze
zleceniem

(tj. brak spełnienia przez zleceniodawcę wymogów realizacji usługi wyszczególnionych w
zleceniu/Formularzu…..)

200 zł

Wydanie warunków technicznych montażu/zabudowy podlicznika dla celów rozliczenia wody
bezpowrotnie zużytej
(cena obejmuje koszt dojazdu, wizję lokalną, wydanie warunków technicznych)

250 zł/szt.

Odbiór montażu/zabudowy nowego podlicznika dla celów rozliczenia wody bezpowrotnie zużytej
(cena obejmuje koszt dojazdu, wizję lokalną, plombowanie)

150 zł/szt.

17

Rozplombowanie lub zaplombowanie w celu wymiany lub legalizacji podlicznika
(cena obejmuje koszt dojazdu, wizję lokalną)

80 zł/szt.

18

16

19**

20**

Usługa czyszczenia i/lub udrożnienia sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną dla przewodów
kanalizacyjnych DN 100-200mm
W dni robocze (6:00÷22:00)
Usługa czyszczenia i/lub udrożnienia sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną dla przewodów
kanalizacyjnych DN 100-200mm
W dni robocze w godzinach nocnych (22:00÷6:00)
W dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta)
Dodatkowo:
▪
koszt dojazdu i powrotu liczony za 1km
▪
koszt jednorazowy, w przypadku braku możliwości wykonania usługi czyszczenia zgodnie ze
zleceniem
(tj. brak spełnienia przez zleceniodawcę wymogów realizacji usługi wyszczególnionych w
zleceniu/Formularzu…..)
Usługa udrożnienia sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną dla przewodów kanalizacyjnych DN 200400mm
W dni robocze (6:00÷22:00)
Usługa udrożnienia sieci kanalizacyjnej metodą hydrodynamiczną dla przewodów kanalizacyjnych DN 200400mm
W dni robocze w godzinach nocnych (22:00÷6:00)
W dni wolne od pracy (sobota, niedziela, święta)
Dodatkowo:
▪
koszt dojazdu i powrotu liczony za 1km
▪
koszt jednorazowy, w przypadku braku możliwości wykonania usługi udrożnienia zgodnie ze
zleceniem

210 zł/r-g

285 zł/r-g

4 zł/km
200 zł

230 zł/r-g

310 zł/r-g

4 zł/km
200 zł

(tj. brak spełnienia przez zleceniodawcę wymogów realizacji usługi wyszczególnionych w
zleceniu/Formularzu…..)
Do ceny usługi dolicza się aktualnie obowiązujące stawki podatku VAT od towarów i usług

* rozliczane powykonawczo za sztukę w zaokrągleniu do pełnej godziny
** rozliczane powykonawczo za sztukę w zaokrągleniu do pełnej godziny i kilometra
Niestandardowe projekty sieci i przyłączy kanalizacyjnych, ustalane będą indywidualnie, w oparciu o kryteria „PTE Środowiskowe zasady wycen Prac Projektowych” i ceny stawek z
narzutami, obowiązujące w RCGW S.A. – dopuszcza się wówczas możliwość negocjacji tych cen.
W przypadkach niestandardowych, usługa może zostać skalkulowana indywidualnie.

