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rodzaj / etap / roboty
Obsługa inwestycji.
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 geodezyjna obsługa inwestycji

Inwentaryzacje powykonawcze + wytyczenia
 wytyczenie + inwetaryzacja sieci *

orientacyjna ilość /

cena

jednostka miary

netto [zł]

dzień pracy zespołu
geodezyjnego
[cena za 2-3 osobowy
zespół]

od 800,00 zł

za 100mb sieci

od 750,00 zł

1 przyłącze
+ każde następne

od 700,00 zł
+ 260,00 zł

do 10pkt
+ każdy następny pkt.

od 600,00 zł
+ 50,00 zł

budynek
+ 1 przyłacze do
budynku.

od 750,00 zł
+ 250,00 zł

za każdy 1 ha.
(do 3 ha.)

od 850,00 zł
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 wytyczenie + inwentaryzacja pojedynczego przyłącza
+ każde następne *
Wytyczenie budynku
3
Inwentaryzacja budynku

Mapa d/c projektowych (dla map do 3 ha)
wraz z dodatkową niwelacją powierzchniową terenu.
Zleceniodawcaotrzymuje:

zaewidencjonowaną mapę w formie analogowej na
foli,

5 kpl. zaewidencjonowanych odbitek na papierze,

płytę CD / DVD z mapą numeryczną w postaci
wektorowej, w postaci pliku *dxf, *dwg.
4



ewentualna dodatkowa pow. mapy (dla map powyżej
3 ha)

dodatkowy 1ha mapy
(do 50 ha.)

od 500,00 zł



ewentualna dodatkowa pow. mapy (dla map powyżej
50 ha)

dodatkowy 1ha mapy
(powyżej 50 ha)

od 400,00 zł
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dla map / obiektów / wydłużonych.
(tzw. „ulicówek” - pasy o szerokości 40 – 120 m)
dla map zawierających tereny należące do P.K.P.

Współczynnik 1.2 - 1.3 do w/w cen.
dodatkowa jednoraz. opłata stała 1200,00 zł

Podziały nieruchomości.
 w trybie administracyjnym,
 wyjście ze współwłasności (mapa d/c sądowych).

powierzchnia
działki do 4 ha **

od 2500,00 zł

Regulacje stanów prawnych.
 mapa d/c prawnych

powierzchnia
działki do 2 ha **

od 2500,00 zł

Wstępny projekt podziału

podział 1 działki
na 4 **

od 1000,00 zł

działka do 0.5 ha **

od 1800,00 zł

Wyznaczenie punktów granicznych z protokołem
zgodnie z ewidencją gruntów
* możliwość wykonania usług oddzielnie (cena do negocjacji).
** cena powyżej podanej powierzchni lub na ilość dzielonych działek do negocjacji

Biuro Geodezji:
ul. Długa 7 ( w bramie, I piętro)
95-100 Zgierz
tel. 042 715 69 85, fax 042 715 69 86
tel. kom. 693 651 350
e-mail: biuro@geoplan.eu

