WÓJT GMINY
Brody

ZARZĄDZENIE NR .4Z../2017
WÓJTA GMINY W BRODACH
Z dnia 1MMlie0,11C0..12017r.

w sprawie ustalenia sposobu naliczania oraz stawek stosowanych za świadczone
usługi przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446) zarządza się co następuje:

L
Ustala się cennik stawek jednostkowych stosowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Brodach ul. Stanisława Staszica 3 za świadczone usługi na rzecz Urzędu Gminy w Brodach
i jednostek organizacyjnych Gminy Brody zgodnie z:
Załącznikiem Nr 1 stanowiącym cennik usług budowlanych i komunalnych.
Załącznikiem Nr 2 stanowiącym cennik usług przyłączenia i eksploatacji sieci
wodno-kanalizacyjnej.
Załącznikiem Nr 3 stanowiącym cennik prac na terenach zielonych.

2.
W związku z centralizacją VAT należy:
Obliczać VAT metodą „w stu" dla osób prywatnych.
Przyjmuje się rozliczenie z Gminą Brody metodą „w stu".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2017 r.

Traci moc Zarządzenie nr 24/2017 Wójta Gminy w Brodach w sprawie ustalenia stawek
stosowanych za świadczone usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brod,
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WÓJT GMINY
Brody

Załącznik Nr 1
Do Zarządzenia Nr.44....2017
Wójta Gminy w Brodach
Z dnia V.I...0.b,2017 r.

Cennik usług budowlanych i komunalnych:
/kwota należna/

- 2,5 zł/km

Usługi transportowe — samochód dostawczy

- 45zł/m-godz.

lub 1 godz. Najmu

- 4 zł/km

Usługi transportowe — samochód samowyładowczy

- 60 zł/m-godz.

lub 1 godz. Najmu
Koszt robocizny przy rob. Budowlanych (kalk. Uproszczona)

- 27 zł/godz.

Koszt robocizny przy rob. Budowlanych (kosztorys szczeg.)

- 16,88zUgodz.

Koszty pośrednie od R i S

Kp — 60%

Koszty zakupu od M

Kz — 10%

Praca sprzętu:
•

Zagęszczarka

- 50 zł/m-g

•

Młot udarowy

- 25 zł/m-g

•

Agregat prądotwórczy

- 60 zł /m-g

•

Agregat spawalniczy

- 60 zł/m-g

•

Piła spalinowa do cięcia asfaltu

- 60zł/m-g

•

Ręczna piła spalinowa wraz z operatorem

- 60 zł/m-g

•

Piła łańcuchowa spalinowa wraz z operatorem

- 60 zł/m-g

•

Koparko-ładowarka

- 110 zł/m-g

•

Pompa motorowa

- 60 zł/m-g

•

Spawarka elektryczna

- 18,50 zł/m-g

•

Urządzenie do udrażniania rur kan. „WUKO"

-200 zł/m-g

Dojazd
•

Rębak

•

Ciągnik PRONAR z osprzętem (kosiarką bijakową,

•

-7 zł/km
- 98,40 zł

beczką asenizacyjną, posypywarką)

- 123 zł/godz.

Koszenie poboczy dróg

-fl.2 zł/km
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Załącznik Nr 2
Do Zarządzenia Nr4t
J2017
Wójta Gminx w Brodach
z dnia A.A.,US 2017 r

Cennik usług przyłączenia i eksploatacji sieci wod.-kan.
/kwota należna/

I)Uslugi przyłączenia i eksploatacji sieci wod.-kan.:
Zapewnienie dostawy wody, odbioru ścieków
bezpłatnie
Wydanie warunków technicznych dla projektowanych przyłączy i sieci wod.-kan.
98,40 z1
Uzgodnienie projektu
bezpłatnie
Włączenie przyłącza wodociągowego do sieci ulicznej (bez kosztów materiałów)
147,60 zł
Włączenie przyłącza kanalizacyjnego do sieci ulicznej (bez kosztów materiałów)
123,00 zł
Odbiór techniczny przyłączy i sieci wod.-kan.
98,40 zł
Warunki techniczne montażu dodatkowego wodomierza w związku z rozdziałem
opomiarowania, przeniesienia wodomierza, podlicznikiem na działalność gospodarczą,
podlicznikiem do rozliczania wody bezpowrotnie zużytej
98,40 zł
Odbiór techniczny i plombowanie wodomierza/podlicznika
98,40 zł
Zamknięcie wody i wymontowanie wodomierza na okres zimy/zamknięcie wody na
zasuwie- na wniosek odbiorcy
123,00 zł
Opłata za ponowne uruchomienie dostaw wody lub odprowadzanie ścieków po
zamknięciu przyłącza przez Z.G.K. z powodu niespełnienia warunków umowy 246,00 zł
Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy odbiorcy (bez kosztów za ekspertyzę oraz
kosztów wodomierza)
123,00 zł
Nieuzasadnione wezwanie przedstawiciela Z.G.K.
123,00 zł
II)Stosowane kary zgodne z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków:
5000,00 zł
10000,00 zł
5000,00 zł

Kara grzywny za nielegalny pobór wody z sieci wodociągowej
Kara grzywny za nielegalny zrzut ścieków do sieci kanalizacyjnej
Kara za zerwanie plomb i samowolne przemieszczenie wodomierza
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Załącznik Nr 3
Do Zarządzenia Nr.4 L..J2017
Wójta Gminx w Brodach
Z dnia 24,.0b.,...2017 r.

wtyr ormNy
Brody

Cennik prac na terenach zielonych:
/kwota należna/

Koszenie trawników i łąk parkowych:

- 0,13 zł/ m'

Wydajność 4 m-g
Wykaszanie traw i chwastów na poboczach skrzyżowań i miejsc niebezpiecznych na
drogach gminnych:
„ 1 miejsce" — o pow. ok. 100m2

- 26,00 zł/ miejsce
- 0,26z1/ m2

Powierzchnie 100m2

Wykaszanie traw i chwastów na poboczach dróg i chodników gminnych /km/:
- 162,00 zł/km

( na szer. 1,2 m)

ścinanie rzadkich krzaków/ 1-2 letnie odrosty na szer. 2-4 m pobocza do rowu /km/
-250,00 zł/ lcm
Wycinanie i karczowanie gęstych i grubszych zakrzaczeń:

- 250,00 zł/km

Wykaszanie traw i chwastów na przystankach autobusowych / przystanek:
( 1 miejsce " przystanek" maks- ok.100m2 )
Koszenie boiska — 1 koszenie — 6000m2
Prace inne pozostałe koszenie (kosą lub kosiarką)

- 26,00 zł /miejsce
- 520,00 zł/ 6000m2
- 50,00 zł/m-g

Pielęgnacja trawników parkowych- prace uprawowe na pods.
/ drobne remonty trawników, wałowanie, ręczny wysiew nawozów itp./
- 26,00 zł/rgodz.
Prace uprawowe na rabatach kwiatowych:
(ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim nie zadawnionym; przygotowanie terenu pod
obsadzenie kwiatowe z uzupełnieniem gleby na 5 cm; obsadzenie kwietników roślinami;
obsadzenie waz roślinami; usunięcie roślin jednorocznych)
Pielęgnacja kwietników
Pielęgnacja kwiatów w wazonach
Pielęgnacja drzew i krzewów

- 26,00z1/ r-godz.

