CENNIK na rok 2009

1.

Mapy do celów projektowych
•

Pod budynki indywidualne

960 zł

•

Dla terenów zurbanizowanych

960 zł / ha

za kaŜdy następny ha

480 zł

Dla terenów zabudowanych

1 500 zł / ha

za kaŜdy następny ha

640 zł

Dla terenów przemysłowych

1 500 zł / ha

za kaŜdy następny ha

960 zł

•

Dla terenów wiejskich zabudowanych

960 zł / ha

•

Dla terenów wiejskich niezabudowanych

960 zł / ha

•

•

2.

3.

Wytyczenia
•

Budynki indywidualne

640 zł

•

Budynki przemysłowe w zaleŜności od ilości punktów zrealizowanych

48 zł / punkt

•

Opracowanie danych do wyniesienia

32 zł / punkt

Pomiary powykonawcze
•

Budynki indywidualne + przyłącza

960 zł

•

Przyłącze do budynku (woda, gaz, energia, kanalizacja)

640 zł

kaŜde następne przyłącze

160 zł

•

Budynki indywidualne

640 zł

•

Sieci podziemne do 100 m

640 zł

kaŜde następne 100 m

320 zł

Infrastruktura małej architektury (studnie, latarnie, krawęŜniki, itp.)

44 – 144 zł / punkt

•
4.

Geodezyjna obsługa inwestycji wg cen jednostkowych lub wg stawki za dzień

5.

Podziały nieruchomości

6.

7.

•

KaŜdy podział na dwie działki

3 000 zł

•

Przy większej ilości działek w zaleŜności od stopnia trudności

540 – 800 zł / działkę

•

Stabilizacja punktów granicznych (w zaleŜności od ilości)

60 – 100 zł / punkt

Wskazania granic
•

Wskazanie granic działki o 4 naroŜnikach

1280 zł

•

Za kaŜdy następny punkt do 7 punktów granicznych

200 zł

•

Przy 10 punktach granicznych

2000 zł

•

PowyŜej 10 punktów

100 zł / punkt

Mapa numeryczna
•

Opracowanie mapy wektorowej 1 ha

960 zł / ha

8.

•

KaŜdy następny ha (do 10 ha)

•

PowyŜej 10 ha cena do uzgodnienia

Pomiary specjalne
•

9.

480 zł /ha

Wg cen jednostkowych lub wg cen za dzień

Pomiary powierzchni uŜytkowych
•

Mieszkania

640 zł

•

Domy jednorodzinne

1280 zł

•

Lokale wielorodzinne do 100 lokali

120 zł / lokal

•

PowyŜej 100 lokali

100 zł / lokal

•

Hale przemysłowe w zaleŜności od wielkości i ilości pomieszczeń

0,5 – 1,5 zł /m2

Cennik waŜny od 01.01.2009 roku.
Podane ceny są cenami netto. Do cen naleŜy doliczyć podatek VAT w wysokości 22%

