
 

 

DĄBROWSKIEJ 
ZAMIESZKAJ W BOJSZOWACH 

KATALOG I CENNIK ZMIAN LOKATORSKICH 



  

CENNIK ZMIAN LOKATORSKICH – ARCHITEKTURA 

 

Murowanie ściany działowej z pustaka ceramicznego gr. 11,5 cm, 
obustronnie otynkowanej tynkiem gipsowym zatartym na gładko lub 
ostro. 

300 PLN / m2 

 

Przesunięcie ściany działowej przed jej wykonaniem. 0 PLN / m2 
 

Usunięcie ściany działowej gr. 11,5 cm po jej wykonaniu wraz 
z utylizacją gruzu budowlanego.  

250 PLN / m2 

 

Dodatkowe drzwi pomiędzy garażem a pomieszczeniem technicznym 
Wikęd Basic kolor antracyt. 

3 000 PLN 

 

Wykonanie podłogi na strychu nieużytkowym z płyty OSB 3 gr. 22 cm. 
Maksymalne obciążenie stropu 25 kg/m2.  

2 100 PLN 

 

CENNIK ZMIAN LOKATORSKICH - ELEKTRYKA 

 

Przesunięcie punktu elektrycznego przed jego wykonaniem. 0 PLN / szt. 
 

Wykonanie dodatkowego punktu elektrycznego 230 V bez białego 
montażu np. włącznik, oświetlenie, gniazdko. Przez punkt elektryczny 
należy rozumieć odcinek przewodu np. włącznik i pojedynczy punkt 
świetlny to jeden dodatkowy punkt elektryczny, gniazdko pojedyncze 
lub podwój to również jeden punkt elektryczny, natomiast włącznik 
obsługujący dwa punkty świetlne to 1,5 punktu elektrycznego. 

165 PLN / szt. 

 

Biały montaż elektryczny jednego punktu np. włącznik, gniazdko. 30 PLN / szt. 

 

Dodatkowy punkt siłowy  400 V. 400 PLN / szt. 

 

Dodatkowy punkt teletechniczny. 250 PLN / szt. 

 

Elektryczna stacja ładowania pojazdów elektrycznych umiejscowiona 
w garażu. 

3 500 PLN 

 



 

  
 

Instalacja fotowoltaiki o mocy 6,5 kW instalowana na dachu skośnym 
na połaci południowo-wschodniej. 

27 000 PLN 

 

Przesunięcie grzejnika akumulacyjnego przed jego wykonaniem. 0 PLN / szt. 
 

Rezygnacja z grzejnika akumulacyjnego 1,0 kW. - 3 060 PLN / szt. 
 

Rezygnacja z grzejnika akumulacyjnego 1,6 kW. - 3 300 PLN / szt. 

 

Rezygnacja z grzejnika akumulacyjnego 2,0 kW. - 3 520 PLN  /szt. 

 

Rezygnacja z grzejnika elektrycznego drabinkowego 500 W. - 820 PLN / szt. 

 

Rezygnacja z grzejnika elektrycznego drabinkowego 1 000 W.  - 1 050 PLN / szt. 

 

Rezygnacja z przepływowego piecyka elektrycznego do CWU 15 kW - 1 100 PLN / szt. 

 

Grzejnik elektryczny w garażu 500 W. 820 PLN / szt. 

 

Rozbudowa rozdzielni 
kalkulacja 

indywidualna 

 

System Smart Dom 
kalkulacja 

indywidualna 

 

CENNIK ZMIAN LOKATORSKICH - INSTALACJE SANITARNE 

 

Zmiana punktu wodno-kanalizacyjnego przed wykonaniem. 0 PLN / szt. 
 

Dodatkowy punkt wodno-kanalizacyjny (zimna woda + kanalizacja) np. 
WC, pralka, zmywarka. 

350 PLN / szt. 

 

Dodatkowy punkt wodno-kanalizacyjny (zimna woda + ciepła woda + 
kanalizacja) np. umywalka, zlewozmywak, wanna, prysznic. 

450 PLN / szt. 

 

Punkt wodny na zewnątrz budynku z zaworem antyzamrożeniowym 600 PLN / szt. 

 



 

 

Dostawa i montaż pompy ciepła Panasonic High-Performance 7 kW. 
Montaż jednostki zewnętrznej i wewnętrznej z wbudowanym 
zasobnikiem ciepłej wody użytkowej ze stali nierdzewnej o pojemności 
185 l, zbiornik buforowy 50 l, adapter sieciowy Smart Cloud, filtr 
odmulający. 

39 900 PLN 

 

Pompa cyrkulacyjna do CWU (tylko w przypadku wyboru pompy 
ciepła). 

1 050 PLN 

 

Ogrzewanie podłogowe w części mieszkalnej (tylko w przypadku 
wyboru pompy ciepła). Parter – cała powierzchnia z wyłączeniem 
spiżarki oraz przestrzeni pod meblami kuchennymi i przyborami 
sanitarnymi. Piętro – cała powierzchnia. 

17 500 PLN 

 

Ogrzewanie podłogowe w garażu (tylko w przypadku wyboru pompy 
ciepła). 

4 600 PLN 

 

Grzejnik drabinkowy łazienkowy 500 W zasilany z obiegu ogrzewania 
podłogowego wraz z głowicą i grzałką elektryczną. 

1 300 PLN / szt. 

 

Regulator temperatury ogrzewania podłogowego 450 PLN / szt. 

 

CENNIK ZMIAN LOKATORSKICH – ZAGOSPODAROWANIE TERENU 

 

Wykonanie tarasu z kostki brukowej 6,6 m x 2,0 m. Geowłóknina, 
podbudowa, obrzeże krawężnikowe, podsypka piaskowo-cementowa, 
kostka brukowa 

4 900 PLN 

 

Wykonanie kostki brukowej na miejscu postojowym 5,0 m x 3,0 m. 
Podsypka piaskowo-cementowa i kostka brukowa. 

3 600 PLN 

 

Kostka brukowa na drodze wewnętrznej. 150 zł / m2 

 

 

 

 

*wszystkie ceny są cenami brutto z podatkiem VAT 


