
Lp. OPRACOWANIE CENA zł (netto)

1 Konsultacja telefoniczna GRATIS

2 Wizytacja terenowa 200 - 400

3 Szczegółowy pomiar niwelacyjny GRATIS

4 Zgłoszenie wodnoprawne 800 - 1500 Wykonanie zgłoszenia wodnoprawnego w całym zakresie wymaganym przez Prawo Wodne

5 Operat wodnoprawny 1500 - 6000 Przy obiektach liniowych, oraz w inwestycjach z wieloma aspektami wymagajacymi pozwolenia, cena ustalana indywidualnie

6 Ocena wodnoprawna 2000 - 6000 Wykonanie oceny wodnoprawnej dla całego aspektu wymaganego przez rozporządzenie MGWiśŚ oraz Prawo Wodne

7 Analiza ryzyka ujęć wód podziemnych 5000 - 15000 Przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęcia wody i złoŜenie wniosku o ustanowienie stref ochronnych obejmujących teren ochrony bezpośredniej (TOB) oraz teren 
ochrony pośredniej (TOP), jeŜeli jest to uzasadnione wynikami tej analizy

8 Zgłoszenie robót do RDOŚ 400 - 600 Wykonanie zgłoszenia wymaganego przez Ustawę o ochronie przyrody, często wymagana przed złoŜeniem wniosku wodnoprawnego

9 Karta informacyjna przedsięwzięcia 2500 - 6000 Wykonanie karty na potrzeby uzyskania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, dla zakresu wymaganego przez rozporządzenie

10 Raport OOŚ z inwentaryzacją przyrodniczą 8000 - 15000 Wykonanie pełnego raportu oddziaływania na środowisko. Z uwagi na szeroki zakres działań, cena najczęściej ustalana indywidualnie do przedsięwzięcia

11 Zgłoszenie budowlane 600 - 800 Wykonanie zgłoszenia budowlanego dla obiektów z branŜy melioracyjnej i hydrotechnicznej

12 Projekt budowlany 1500 - 5000 Wykonanie projektu budowlanego w zakresie kaŜdej branŜy, a przede wszystkim branŜy hydrotechnicznej 

13 Nadzór budowlany 1000 - 5000

14 Obliczenia hydrauliczne 50 - 500

15 Obliczenia hydrologiczne 100 - 700

16 Obliczenia objętości zbiorników retencyjnych 150 - 300

17 Modelowanie przepływów 1000 - 3000

18 Pełna analiza hydrauliczno-hydrologiczna 2500 - 7000

1 Uzyskanie mapy zasadniczej 50 - 400

2 Uzyskanie mapy ewidencyjnej 50 - 400

3
Uzyskanie uproszczonych wypisów

 z ewidencji gruntów i budynków
50 - ….

4
Pomiar geodezyjny na potrzeby
 mapy do celów projektowych

800 - ….

5 Opłata skarbowa - pełnomocnictwo 17

6 Opłata - wydanie pozwolenia wodnoprawnego 224.88

7 Opłata - przyjęcie zgłoszenia wodoprawnego 90.16

8 Opłata - wydanie oceny wodnoprawnej 899.53

USZCZEGÓŁOWIENIE

Konsultacja telefoniczna i szybka pomoc merytoryczna zawsze GRATIS. Zapraszam do kontaktu 881 712 921

<50 km do Katowic (200zł); 50-150 km od Katowic (300zł); >150 km od Katowic (400); 

Pomiar niwelacyjny wykonujemy zawsze GRATIS przy okazji wizytacji terenowej

Pełna analiza hydrauliczno hydrologiczna dla cieków w stanie istniejącym i projektowanym, wraz z obliczeniami hydrologicznymi. 
Przy większej ilości cieków objętych analizą, cena ustalana indywidualnie

Wykonanie modelu przepływów cieków naturalnych wraz z określeniem rzędnych wód przy określonym przepływie, zasięgu wód zalewowych 
oraz prędkościami przepływów

Obliczenia objętości zbiornika retencyjnego (kaŜdego rodzaju) na potrzeby redukcji odpływu z projektowanego lub istniejącego terenu uszczelnionego (1 szt.)

Obliczenia dla przepływów charakterystycznych (SSQ; SNQ; Qn) oraz o określonym prawdopodobieństwie przewyŜszenia (Qp%) zarówno dla zlewni naturalnych jak i 
zurbanizowanych, w zgodzie z zalecaną metodyką przez Stowarzyszenie Hydrologów Polskich
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Obliczenia hydrauliczne dla przepustów, przelewów, jazów, śluz, rurociagów, koryt otwartych i wielu innych

Prowadzenie autorskiego nadzoru budowlanego dla kaŜdej branŜy, cena ściśle związana z odległością do budowy objętej nadzorem

Koszt uproszczoengo wypisu z rejestru gruntu dla jednej działki ewidencyjnej do 15 zł, cena uzaleŜniona jest od ilości działek objętych wnioskiem

Pobór map z zasobów kartograficznych urzędu miasta lub starostwa. Cena uzaleŜniona od zakresu mapy i jej formy

Pobór map z zasobów kartograficznych urzędu miasta lub starostwa. Cena uzaleŜniona od zakresu mapy i jej formy

POWYśSZE CENY NIE UWZGLĘDNIAJĄ OPŁAT SKARBOWYCH, OPŁAT ADMINISTRACYJNYCH ZA WYDANIE POZWOLEŃ, OPŁAT POZOSTAŁYCH TJ. MAPY, EWIDENCJE, DANE IMGW

PoniŜej przedstawiamy ceny opłat i usług współtowarzyszących wykonaniu dokumentacji budowlanej, środowiskowej i wodnoprawnej.

Koszt pomiaru 1 ha wacha sią w granicach 400 - 1000 zł, lecz zwykle nie mniej niŜ 800 zł od wykonania mapy

Koszt pomiaru 1 ha wacha sią w granicach 400 - 1000 zł, lecz zwykle nie mniej niŜ 800 zł od wykonania mapy

Opłata w zgodzie z OBWIESZCZENIE MGWiśŚ z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Opłata w zgodzie z OBWIESZCZENIE MGWiśŚ z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.

Opłata w zgodzie z OBWIESZCZENIE MGWiśŚ z dnia 16 października 2019 r.
w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r.


