
                                                               Załącznik Nr 1  
                                                                                             do Uchwały Zarządu Nr 19/2018 

                                                                        z dnia 17.12.2018 r. 
 

ANEKS NR 2/2018 
 

 
z dnia 17 grudnia 2019 r. do „Cennika usług świadczonych przez JPGKiM Sp. z o.o. 
w Jedliczu”  

 
§ 1 

Niniejszy ANEKS zawiera zmiany do dotychczas obowiązującego „Cennika usług 
świadczonych  przez   JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu” w sposób j.n. : 
 
 
I. Punkt  „usługi wodociągowe”  otrzymuje nowe brzmienie: 
 „ 
Usługi wodociągowe 
 Grupa A* 
  Cena za dostarczoną wodę  m3 6,20 6,70 8 

Utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych miesiąc 1,20 1,30 8 
Odczyt wodomierza miesiąc 1,00 1,08 8 
Rozliczenie należności za wodę miesiąc 1,00 1,08 8 
Opłata za przeprowadzenie prób technicznych 
przyłącza 

szt. 56,06 68,95 2
3 

Grupa B** 
  Cena za dostarczoną wodę m3 7,37 7,96 8 

Utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych miesiąc 1,20 1,30 8 
Odczyt wodomierza miesiąc 1,00 1,08 8 
Rozliczenie należności za wodę miesiąc 1,00 1,08 8 
Opłata za przeprowadzenie prób technicznych 
przyłącza 

szt. 56,06 68,95 2
3 

Grupa C*** 
  Cena za dostarczoną wodę m3 7,37 7,96 8 

Utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych miesiąc 1,20 1,30 8 
Rozliczenie należności za wodę miesiąc 1,00 1,08 8 

Pozostałe usługi  
  Opłata za wznowienie dostawy wody miejskiej 

która została wstrzymana na podstawie art. 8 ust 1 
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

szt. 114,02 140,24 2
3 

Opłata za czynności w zakresie wydania 
technicznych warunków przyłączenia do sieci 
wodociągowej 

szt. 40,00 49,20 2
3 

Ponowne plombowanie wodomierza szt. 22,59 27,79 2
3 

Wymiana rozmrożonego wodomierza szt. 105,69 130,00 2
3 



Wymiana wodomierza szt. 97,56 120,00 2
3 

Dostarczenie mieszkańcom wody do celów 
technicznych samochodem wyposażonym w 
pojemnik na wodę 5000 litrów transport do 3 km 

szt. 142,28 175,00 2
3 

Dostarczenie mieszkańcom wody do celów 
technicznych samochodem wyposażonym w 
pojemnik na wodę 5000 litrów  transport do 5 km 

szt. 172,76 212,50 2
3 

Dostarczenie mieszkańcom wody do celów 
technicznych samochodem wyposażonym w 
pojemnik na wodę 5000 litrów  transport powyżej 5 
km płatne dodatkowo za każdy 1 km 

km 5,08 6,25 2
3 

Dostawa ekspresem płatna dodatkowo szt. 40,65 50,00 2
3 

„ 
 
 

II. Punkt  „usługi cmentarne”   otrzymuje nowe brzmienie: 
 
„ 

Usługi cmentarne 
  Wykopanie i zasypanie grobu dużego z ułożeniem 

trumny 
szt. 619,44 669,00 8 

Wykopanie i zasypanie grobu małego z ułożeniem 
trumny – urny 

szt. 300,00 324,00 8 

Otwarcie i zamknięcie grobowca z ułożeniem trumny szt. 450,00 486,00 8 
Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego ziemnego 

z pomnikiem z ułożeniem trumny 
szt. 450,00 486,00 8 

Otwarcie i zamknięcie grobu murowanego ziemnego 
bez pomnika z ułożeniem trumny 

szt. 350,00 378,00 8 

Kaucja za prowadzenie prac budowlanych i 
remontowych na terenie cmentarza 

szt. 100,00 100,00 z
w 

Przyjęcie zmarłego do domu przedpogrzebowego w 
godz od 15. 00-7.00 w dni robocze lub w dni wolne 

od pracy 

szt. 60,97 74,99 23 

Wyburzenie obramówek szt. 219,51 270,00 23 
Demontaż elementów betonowych stojących na 

grobie 
szt. 200,00 246,00 23 

Uformowanie mogiły zapadniętej z dowozem ziemi szt. 200,00 246,00 23 
Malowanie wnętrza grobu murowanego 

pojedynczego wapnem 
szt. 150,00 162,00 8 

Malowanie wnętrza grobu murowanego podwójnego 
wapnem 

szt. 200,00 216,00 8 

Wydanie duplikatu dokumentów z archiwum 
cmentarza 

szt. 50,00 61,50 23 

„ 
 



§ 2 
Zmiany „Cennika usług świadczonych  przez   JPGKiM Sp. z o.o. w Jedliczu” wprowadzone 
w życie niniejszym ANEKSEM wchodzą w życie z dniem 19.12.2018 r. na podstawie 
podjętej w tej sprawie Uchwały Zarządu  Nr  19/2018 i stanowi załącznik Nr 1 do tej 
Uchwały. 
   

§ 3 
Pozostałe postanowienia „Cennika usług świadczonych  przez   JPGKiM Sp. z o.o. 
w Jedliczu”  obowiązującego od  dnia 22 maja 2018 r.  pozostają bez zmian.  
 
 


