
Zarzadzenie Nr 5/2013 

Kierownika Zakladu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie 
z dnia 01 lipca 2013r. 2013 r. 

w sprawie kwot bazowych do kalkulacji ceny oraz oplaty za uslugi wykonywane przez Zaklad 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grucie 

§ 1 
1. W	 celu zapewnienia biezacego i nieprzerwanego zaspokajania potrzeb wsp61noty samorzadowej 

w zakresie utrzymania zdolnosci posiadanych urzadzen wcdociagowo-kanalizacyjnych do realizacji 
dostaw wody w wymaganej ilosci, jakosci i pod odpowiednim cisnieniem oraz odprowadzania 
sciekow, a takze utrzymania komunalnego zasobu mieszkaniowego w nalezytym stanie technicznym, 
oraz prowadzenia innych rob6t zleconych w celu zaspokojenia potrzeb wsp61noty rnieszkancow, 
wprowadzam parametry sluzace do opracowania kalkulacji na uslugi: 
a) koszt robocizny wynosi - 30,00 zl za jedna roboczcgodzine; 
b) koszt uzytych materialow - 20% (koszt zaopatrzenia); 

c) koszty og61ne (ogolnozakladowe) - 60% 
2. Ceny	 uslug wykonywanych posiadanymi srodkami transportowymi sprzetu oraz narzedzi 

mechanicznych: 
a) Koszt transportu wynosi : 

- samoch6d "Citroen" - 1,50 zl za 1 km;
 
- ciagnik z przyczepq - 54 zl za jedna motogodzine;
 

b)	 koszt pracy sprzetu specjalistycznego: 
- ciagnik z przyczepa asenizacyjna- 60 zl za jedna motogodzine; 
- koparka "CASE" - 99 zl za jedna motogodzinet+ 10% w temp. otoczenia ponizej 

10GC) ; 
- oplata za przest6j	 - rownowartosc kosztu robocizny (ust. 1, lit. a) 

c) prace sprzetu pozostalego wynosi:
 
- kosiarka - 30 zl za jedna motogodzine;
 
- pila spalinowa - 35 zl za jedna motogodzine;
 
- zageszczarka - 30 zl za jedna motogcdzine;
 
- agregat pradotworczy - wig faktycznie zuzytego paliwa + 20%;
 

3.	 Wzory zlecen i kart drogowych bedacych podstawa do przeprowadzenia kalkulacji cenowej 
w zalacznikach. 

§2 
Do cen wymienionych w § 1 nalezy doliczyc nalezny podatek VAT. 

§ 3 
W przypadkach, gdy nie jest znana przyczyna powodujaca brak mozliwosci wywiazania sie ZGKiM 
z zadan okreslonych w § 1, a zaistniala nagla potrzeba usuniecia przyczyny lub przedsiewziecia 

powodujacego znalezienie przyczyny, ZGKiM przeprowadzi konieczne roboty, a kosztami obciazy 
podmiot bedacy rzeczywiscie odpowiedzialny za zaistniala sytuacje. 

§ 4 
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CENNIK 

za czynnosci pozataryfowe zwiazane z obsluga sieci wodno-kanalizacyjnej 

wazny od 01 lipca 2013r. 

-

Usluga Cena* 

Odbi6r przytacza (odbi6r czesciowy lub koncowy) 

-przylacze wodociagowe lub kanalizacyjne 

30,00zl + dojazd (1,50 zl za I km) 

Odbi6r przylacza (odbi6r czesciowy i koncowy) 

-przylacze wodociagowe lub kanalizacyjne 

45,00zl + dojazd (l ,50 za I km) 

Plombowanie wodomierza (nie dotyczy plombowania 
wynikajacego z obowiazku przewidzianego prawem) 

15,00zl + dojazd (1,50 zl za I km) 

Pcdejscie do wodomierza dodatkowego 30,00zl + dojazd (1,50 zl za I krn) 

*- do ceny nalezy doliczyc nalezny podatek VAT 
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