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Brzozów, dnia 01.07.2019r

Zarządzenie

Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Brzozowie

z dnia 1.07.2019 roku

Zatwierdzenie Cennika Usług Dodatkowych świadczonych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
PGK Sp. z o.o. w Brzozowie.

Zatwierdzony Cennika Usług Dodatkowych obowiązuje od 1.07.2019 r. wraz z załącznikiem Nr 1 do
niniejszego Zarządzenia

PREZES ZARZĄDU

~~ 

Zarząd PGK Sp. z o.o.

w Brzozowie

e-mail:pgk@onet.euTel: (13) 43 415 49 
http://www.pgk-brzozow.plFax: (13) 43 410 91 
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ZAŁĄCZNIK NR I

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH

Zakład Wodociągów i Kanalizacji PGK Sp. z o.o. w Brzozowie

Obowiązuje od 01.07.2019 r.

Lp. Nazwa usługi Cena netto[zł] Cena bruttojzł]"

Wykonanie odbioru próby ciśnienia dla nowej
50,00(+)

sieci wodociągowej realizowanej przez 10,00 za każdy 54,00(+)
1.

Inwestora (odcinek do 0,2 km lub
następny odcinek 10,80

wielokrotność 0,2 km)
0,2km

Wykonanie odbioru próby ciśnienia przyłącza
2. wodociągowego do pierwszego zaworu przed 70,00 75,60

wodomierzem

60,00(+)
Odbiór odcinka kanalizacji sanitarnej zgodnie

10,00 za każdy 64,80(+)
3. z wymogami technicznymi(odcinek kanalizacji

do 0,5 km lub wielokrotność 0,5 km) następny odcinek 10,80

0,5km

4. Odbiór przyłącza kanalizacji sanitarnej do
65,00 70,20budynku waz z dopuszczeniem do eksploatacji

Odbiór branżowy skrzyżowania wodociągu
5. z uzbrojeniem podziemnym(kolizji)- 55,00 59,40

jednorazowo

Możliwość włączenia nowo wykonanego
przyłącza wodociągowego do miejskiej sieci

6.
wodociągowej(zamknięcie wody, spust na

220,00 237,60odmulaczach, ponowne otwarcie dopływu
wody, odbiór próby ciśnienia, plombowanie

wodomierza)

7. Nadzór przy wykonywaniu wcinki na
80,00 86,40wodociągu do 0 50

8. Nadzór przy wykonywaniu wcinki na
110,00 118,80wodociągu do 0 11 O

9. Nadzór przy wykonywaniu wcinki na
225,00 243,00wodociągu do 0 225

Wykonanie plombowania wodomierza po
10. uprzednim zgłoszeniu przez odbiorcę wody 60,00 64,80

o konieczności rozplombowania wodomierza

11. Wykonanie plombowania wodomierza bez 150,00 162,00
uprzedniego zgłoszenia przez odbiorcę wody
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o rozplombowaniu wodomierza

12.
Wymiana uszkodzonego wodomierza z winy

odbiorcy wody-usługa z materiałem
wykonawcy

100,00 108,00

13.

Zamknięcie dopływu wody na okoliczność
uszkodzenia wodociągu (spowodowanie

awarii) oraz ponowne otwarcie dopływu wraz
z płukaniem i dezynfekcją wodociągu oraz

nadzór nad pracami montażowymi przy
usuwaniu uszkodzenia

500,00 615,00

14.
Odcięcie przyłącza wodociągowego

zaprzestanie świadczenia usług związanych z
zaleganiem opłat za usługi

150,00 162,00

15.
Ponowne uruchomienie przyłącza

wodociągowego po uregulowaniu należności
za świadczenie usług

150,00 162,00

16.
Odcięcie przyłącza kanalizacyjnego

zaprzestanie świadczenia usług związanych z
zaleganiem opłat za usługi

180,00 194,40

17.
Ponowne uruchomienie przyłącza

kanalizacyjnego po uregulowaniu należności
za świadczenie usług

180,00 194,40

18.

Odbiór techniczny przyłącza kanalizacji
sanitarnej lub/i wodociągowej po

stwierdzonym nielegalnym odprowadzania
ścieków lub/i poborze wody

600 648,00

19. Usługa wynajmu toalety
przenośnej

od Ido 4 dni /doba 160 172,80

powyżej 5
dni/doba 120 129,60

Bezumowne korzystanie z urządzeń
wodociągowych- nielegalny pobór wody

podlega karze grzywny

do 5 OOO zł

Art. 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodę i zbiorowym odprowadzeniu

ścieków(Dz. U. Nr 123, poz. 858z 2006 r.)

Bezumowne korzystanie z urządzeń
kanalizacyjnych- nielegalne odprowadzanie

ścieków

j. w.

podlega karze ograniczenia wolności

albo grzywny

do 10 OOO zł

*-cena zawiera 8% podatku VAT
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