
Uchwała Nr XXVI/   205      /2009
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009 r.

w  sprawie  opłat  za  usługi  komunalne  świadczone  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w 
Zaniemyślu

Na  podstawie  art. 18 ust. 1 pkt  8 ustawy z  dnia 8 marca  1990 r.   o   samorządzie  gminnym 
( tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami ) art. 4 ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 20 
grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 ze zmianami ) Rada Gminy uchwala 
co następuje :

§  1.  Ustala  się  opłaty  za  usługi  wykonywane  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w 
Zaniemyślu w następującej wysokości :

1. Wywóz nieczystości płynnych beczkowozem o pojemności 
6m3 za 1 kurs 76,00 zł. 76,00 zł.

2. Sprzątanie miasta ( roboczogodziny ) prace niezakordowane 25,00 zł.

3. Usługi piłą motorową 35,00 zł/godz.

4. Usługi kosiarką trawnikową, kosą spalinową 40,00 zł/godz.

5. Wynajem samochodu ( Ford, Lublin ) 1,50 zł/km
a) za postój samochodu 20,00 zł/godz.

6. Ciągnik z :
a) jedną przyczepą 60,00 zł/godz.
b) dwiema przyczepami 80,00 zł/godz.
c) ładowaczem Cyklop 75,00 zł/godz.
d) kosiarką rotacyjną zawieszaną  80,00 zł/godz.
e) pługiem odśnieżającym  75,00 zł/godz.
f) piaskarką 75,00 zł/godz.
g) wałem ciągnionym  60,00 zł/godz.
h) kosiarką bijakową 80,00 zł/godz.

7. Prace związane z utrzymaniem czystości w Gminie Zaniemyśl 
oraz prace pielęgnacyjne - utrzymanie trawników, sprzątnie i 
odśnieżanie targowiska i chodników za 1m2 ( 4000m2 ) 
- miesięcznie 1,10 zł/m2

8. Za wynajem m2 powierzchni reklamowej  miesięcznie 20,00 zł/m2

9.  Usługi koparko - ładowarką Ostrówek
a) za rozpoczętą pierwszą godzinę pracy 80,00 zł/godz.
b) usługa powyżej pierwszej godziny - za czas 

faktycznie przepracowany wg stawki jednostkowej
c)   wynajem przyczepy ciągnikowej 40,00 zł.

10. wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z materiałem ( bez studni wodomierzowej, 
przewiertu pod drogą, odtworzenia nawierzchni asfaltowej i chodnika )
a) do 8 mb przyłącza ze studnią wodomierzową  2 184,00 zł



b) do 8 mb bez studni 1 428,00 zł
c) za każdy dodatkowy mb przyłącza powyżej 8 mb 35,00 zł
d) ponowne plombowanie wodomierza  25,00 zł
e) plombowanie wodomierza ogrodowego i na hydroforze 25,00 zł
f) wymiana wodomierza z winy odbiorcy usług 220,00 zł
g) wydanie karty magnetycznej do punktu zlewnego 

Gminnej Oczyszczalni Ścieków - Łękno 110,00 zł
h) wymiana karty magnetycznej  55,00 zł
i) wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej wraz 

ze studnią rewizyjną na sieci kanalizacyjnej do 8mb  2600,00zł/szt. 
j) wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej do 8 mb 1800,00 zł/ szt. 
k) za każdy dodatkowy mb powyżej 8 mb 75,00 zł/ mb 
l) za ponowne włączenie przyłącza wodociągowego

 lub kanalizacyjnego 400,00 zł

§ 2. Do powyższych cen zostanie doliczony podatek VAT wg obowiązujących stawek.

§3.  Za  uszkodzenie  infrastruktury  wodociągowo  -  kanalizacyjnej  (np.  hydrant,  zasuwy, 
studzienki nawiertki, ) Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu obciąży osoby lub firmy, które 
dokonały  zniszczenia  zgodnie  z  przeprowadzoną  kalkulacją  w oparciu  o  udokumentowane  koszty 
naprawy oraz poniesione straty.

§4.  Traci  moc  Uchwała  Nr  XVII/136/2008  Rady Gminy Zaniemyśl  z  dnia  6  października 
2008r.  w sprawie opłat  za usługi komunalne  świadczone przez Zakład Gospodarki  Komunalnej  w 
Zaniemyślu

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

Przewodnicząca Rady Gminy
( - ) Alina Frąckowiak



Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/   205    /2009
Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009r.

w  sprawie  opłat  za  usługi  komunalne  świadczone  przez  Zakład  Gospodarki  Komunalnej  w 
Zaniemyślu

Zaproponowane nowe stawki cen usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Zaniemyślu spowodowane są inflacją, a zwłaszcza znacznym wzrostem cen paliw płynnych oraz cen 
towarów i usług.

Stąd podjęcie przedmiotowej uchwały uważa się za zasadne.

Wójt

( - ) inż. Krzysztof Urbas 

Sporządził: Mirosław Derdak


