Oferta cenowa prac projektowych, oraz uzgodnień formalno-prawnych w urzędach
Klienci którzy podpiszą kompleksową umowę na projektowanie i budowę, projekt wraz z
adaptacją otrzymują gratis
Lp.

Zakres prac
I.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Koszt

Przygotowanie dokumentów formalnych

Opracowanie mapy do celów projektowych
Uzyskanie wypisu z rejestru gruntów i wyrysu z ewidencji
Uzyskanie wypisu z ksiąg wieczystych
Uzyskanie decyzji o odrolnieniu działki
Uzyskanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
Uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy
Uzyskanie warunków technicznych przyłącza gazu
Uzyskanie warunków technicznych przyłącza wody
Uzyskanie warunków technicznych przyłącza kanalizacji
Uzyskanie warunków technicznych przyłącza energetycznego
Uzyskanie warunków technicznych dostępu do drogi publicznej
Badanie geotechniczne gruntu

od 500 zł
200 zł
200 zł
200 zł
250 zł
350 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
200 zł
1500 zł

II. Opracowanie dokumentacji projektowej
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Opracowanie projektu indywidualnego
Dostarczenie projektu gotowego
Adaptacja projektu gotowego bez zmian z planem
zagospodarowaniem działki
Adaptacja projektu gotowego z wprowadzeniem zmian oraz
planem zagospodarowania działki
Projekt przyłącza kanalizacyjnego
Projekt bezodpływowego zbiornika na ścieki
Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków
Projekt przyłącza gazu
Projekt instalacji wentylacji mechanicznej
Projekt instalacji solarnej
Projekt instalacji ogrzewania za pomocą pompy ciepła –
kolektory poziome
Projekt instalacji ogrzewania za pomocą pompy ciepła –
kolektory pionowe
Projekt przyłącza wodociągowego
Projekt zjazdu z drogi publicznej
Aranżacja wnętrza

wycena indywidualna
wg. cenników biur projektowych
1 500 zł
wycena indywidualna
w ramach adaptacji
200 zł
500 zł
w ramach adaptacji
500 zł
200 zł
500 zł
2 700 zł
w ramach adaptacji
w ramach adaptacji
wycena indywidualna

III. Uzyskanie pozwolenia na budowę i użytkowanie
28
29
30
31
32

Zgłoszenie prac budowlanych nie wymagających pozwolenia na
budowę
Uzyskanie pozwolenia na budowę
Uzyskanie Dziennika Budowy
Zgłoszenie rozpoczęcia prac budowlanych
Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Przedstawiona kalkulacja uwzględnia wszelkie związane opłaty urzędowe
Podane ceny nie zawierają podatku VAT
Pułankowice 137, 23-212 Wilkołaz
Tel: 607 251 195, Fax: 81 723 77 58
Biuro@ProfiHouse.pl, www.P rofiHouse.pl

w ramach adaptacji
w ramach adaptacji
w ramach adaptacji
100 zł
800 zł

