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Zarządzenie nr 212022
Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,rŚlęa"

z dnia 19.01,2022 r.
w sprawie wprowadzenia Cennikaza usługi świadczone przenzcKiM ,nŚlęża'n

Na podstawie:
- § 8 ust. 3 pkt. 3 Statutu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,,Ślęża' z dnia 26
czerwca2020 r (Uchwała nr XDV191 l20 Rady Miejskiej w Sobótce)

zarządzam, co następuj e:

§1

Wprowadzam Cennik za usługi świadczone przez ZGKiM ,,ŚIężt' w brzmieniu stanowiącym
ZŃączniknr 1 do niniejszego zaruądzenia.

§2

Traci Moc Zarządzenie nt l5l202l z dnia 22 listopada 202I r. Dyrektoru ZakJadu Gospodarki
Komunalnej i Mięszkaniowej ,,Ślężd'w sprawie wpro-wadzenia Cennii(a za usługi świadczone ptzez
ZGKiM,,Slęża".

§3

Zaruądzenie wchodzi w Ęcie z dniem 20,01.2022 rok.
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Zaklad Gospodark i KgnT unalnej
-i Micszkaniorve.; "Slęża"

55-050 Sobótka, ul. Czysta 7
tel. 71 316 22 86, fax 7t 3t6 22 93
NlP 896-00-07-330 Regon 930210654

Załącznik nr 1 do Zrz.ądzetlia nr 212022
Dyrektora ZGKiM ,,Slęża" z dnia 19.0|.202ż r.

CENNIK
ZA USŁUGI ŚwnnCZoNE PF(ZEZ ZGKiM,,ŚLĘŻA"

1. wynagrodzenie zwiazane z działaniami na rzecz klienta nieobiete postanowieniami umowv o
zaopatrzenie w wodę i odbiorze ścieków oraz usługi eksnloatacii sieci wodociaqowei i
kanalizacvinei wvkraczaiace poza zakres kosztów uietych w tarvfie.

L.p. Nazwa usługi j.m. Cena
netto

VAT cena brutto

1

Wymiana wodomierza uszkodzonego z winy
klienta (wodomierz bez odczytu zdalnego
a 15-20)

Usługa 250,00 8% 270,00

Wyniana wodomierza uszkodzonego z winy
klienta (wodomierz z odczytem zda|nym -

radiowym a 15-20)
Usługa 350,00 8% 378,00

Wyrniana wodomierza uszkodzonego z winy
klienta + dodatkowo aktualny koszt zakupu
wodomierza (wodomierz powyżej a 20)

I. Indywidualny kosztorys z rzeczywiście
wykonanych nakładów wg stawek:

1) R - 30,00 złlr-gQletto), (najmniejszy podzielrrik
do rozliczeń 0,5 r-g) (netto)

2) S - rn-g z cennika (zł) (najmniejszy podzielnik
do rozliczęń 0,5 m-g) (netto),

3) M - materiał (zł) wg cen pozyskania (netto),

4) Kp - 50% od R+S (zł) (netto),

5) Z - 5%o od R+S+Kp (zł) (netto),

II. Koszt Całkowity = E(M+R+S+Kp+Z) +

należny podatek VAT

2

a) Usługa wymiany zaworu oraz innych
ęlęmentów przyłącza oraz napraw a innych
uszkodzeń,

b) Usunięcie wodociągowej awarii sieciowej
oraz na przyłączu,

c) Wykonawstwo sieci iprzyłączy
wodociągowych,

d) Wykonawstwo innych robót zleconych przez
zlecającego,

e) Rozłożenie permalogów (wyznaczenie
obszaru, na którym jest awaria, zasięg 50-150 m
w zależności rodzaju sieci) do 5 szt.

f) Rozłożenie permalogów (wy znaczenie
obszaru, na którym jest awaria, zasięg 50- 1 50 m
w zalężności rodzaju sieci) powyzej 5 szt.

g) Mrozenie instalacji a 15-32

h) Wykonani ę zgl,zęwu elektrooporowego

3
Wyrniana /nontaż wodoInierza radiowego -

a 15-20
Usługa 260,00 8% 280,80

4
Zawięszę1lię świadczęnia usługi na wniosek
Klienta (na czas nie dłuzszy niz 1rok) -

detnontaż wodom ierza na przyłączu
Usługa 100,00 8% 108,00

5

Zamknięcie przepływu wody na sieci
wodociągowej (na maks. 4h po wcześniejszym
uzgodnieniu terrninu)

szt. 200,00 8% ż16,00

6
Zamknięcie przepĘwu wody na sieci
wodociągow ej (każda następna go dzina z
punktu 5)

godzina 200,00 8% 216,00
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Zalącznik nr 1 do Zrządzenia nr 2lż022
Dyrektora ZGKiM ,.Slęża" z dnia 19.01.2022 r

2. stawki za prace sprzętu

3. usługi ek§ploatacii sieci kanalizacyinei

L.p. Nazwa usługi
j.m.

godz,/m-gl
szt.

Cena
netto

VAT cena brutto

1 Samochód ciężarowy IFA 6 t ładowności godz.lm-g 120,00 23% l47,60
2 Samochód dostawczy do 0,9 t ładowności godz.lm-g 80,00 23% 98,40

3 SaInochód cięzarowy MAN 10 t ładowności godz.lm-g 120,00 23% 147,60

4 Ciągnik Zetor+ przyazępa 6 t ładowności godz.lm-g 115,00 23% 141,45

5 Ciągnik + przyczepa 3,5 t ładowności godz.lm-g l00,00 23% I23,00

6 I(oparkoładowarka Nęw Ho 1land godz,lm-g l20,00 ż3% 147,60
"l I(oparka Mecalac godz.lm-g 150,00 23% l84,50

8 Zatnrażarka instalacji a 15-32 szt. ż5,00 ż3% 30,75

9 Z gr zew arka e lektroopo rowa szt. 25,00 23% 30,75

L.p. Nazwa usługi j.m. Cena
netto

VAT cena brutto

1

a) Wykonawstwo sieci iprzyłączy
kanalizacyjnych,

b) sunięcie kanalizacyjnej awarii sieciowej
oraz na przyłączu,

c) Wykonawstwo innych robót zleconych
przez zlecającego"

I. Indywidualny kosztorys z rzeczywiście
wykonanych nakładów wg stawek:

1) R - 30,00 złlr-g (netto),

2) S - m-g z cennika (zł) (najmniejszy podzielnik
do rozliczeń 0,5 m-g) (netto),

3) M - rnateriał (zł) wg cen pozyskania (netto),

4) Kp _ 50% od R+S (zł) (netto),

5) Z - 50ń od R+S+Kp (zł) (netto),

II. Koszt CałkowiĘ: E(M+R+S+Kp+Z) +

należny podatek VAT

2
Czy szczenie kanalizacji urządzen i ern typu
WUKO (czas usługi do 1 godziny) + dojazd
złlkm

godzina 285,00 8% 307,80

J

Czy szczenie kanalizacji urządzeniem typu
WUKO z odsysaniem osadu (czas usługi do l
godziny) + dojazd złlkm

godzina 325,00 8% 351,00

4 Usługa satnochodu WUKO kazde następne rozpoczęcie pracy do 30 minut 50%
stawki z punktu 2 i 3 tabeli

5
Dojazd do klienta ipowrót nabazę
satnochodu wuI(o złlkm 5,10 8% 5,51

6

Wypompowanie ścieków przy uży ciu w ozu
asenizacyjnego ze zbiorn ików
bezodpływowych, Zgodnie z harmonogrametn
wywozów (sam transport)

m3 14,65 B% 15,8ż
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1

Wypornpowanię ścięków przy użyciu wozu
asen izacyj nego zę zbiorników
bezodpływowych. Zgodnie z harmonogramem
wywozów. (Transport + utylizacja 1 m3
zgodnie z obowiązującą taryfą)

m3 22,17 8% 23,94

8

Wypompowanie ścięków przy użyciu wozu
asenizacyjnego zę zbiorników
bezodpływowych. W dni robocze poza
harmonogramem wywozów, do 3 dni
roboczych od daty zgłoszenia. (ryczałt dot.
transportu + utylizacja wg ilości
odDomDowanvch m3)

ryczah 178,15 8% |92,40

9

Wypornpowanie ścieków przy uży ciu w ozu
asenizacyjnego ze zbiorników
bezodpływowych, W dni wolne od pracy poza
harmonogramem wywozów. (ryczałt dot.
transportu + utylizacja wg ilości
odpomDowanvch m3)

ryczń 209,80 8% 226,58

l0

Czy szczenie spiralą elektryczną przewodów
kanalizacyjnych Ol l0- 200 (o długości do 20
m zakażdy mb) o stopniu zamu|ęnia 7l3
średnicy

mb 26,00 8% 28,08

11

Czy szczenie spiralą elektryczną przewodów
kanalizacyjnycha110- 200 (o długości do 20
m zakażdy mb) o stopniu zamulęnia |l2
średnicy

mb 47,35 B% 51,14

I2

Czy szczenie spiralą e l ektryczną przewodów
kanalizacyjnych al1,0- 200 (o długości do 20
m zakażdy mb) o stopniu zamulenia 3l4
średnicy

mb 62,47 8% 67,47

13
Przegląd kanalizacji kamerą TV do 3Omb
(czas usługi do 1 godziny)

godzina 205,00 8% ż21,40

I4
Przegląd kanalizacji karnerą TV do 3Omb (za
kazdą następną godzinę usługi)

godzina l60,00 8% 17ż,80

15
Przegląd kanalizacji samojezdną kamerą TV
do l20mb (czas usługi do 1 godziny)

godzina 250,00 8% ż70,00

16
Przegląd kanalizacji samojezdną kamerą TV
do 120mb (zakażdą następną godzinę usługi)

godzina 200,00 8% 216,00

l7
LUB Przegląd kanalizacji samojezdną kamerą
TV do l20rnb (tylko w czystym kanale,
powyżej 3Omb)

mb 8,00 B% 8,64

18
Dojazd do klienta i powrót nabazę
sarnochodu z kamerą TV złlkm 2,00 8% 2,76

19 Przy usługach wykonywanych na terenie gminy nie są naliczane opłaĘ z punktu 5 il8

Załącznik nr l do Zrządzenia nr 2lż022
Dyrektora ZGKiM ,,Slęża" z ńlia 19.01.2022 r

Podstawa opracowania cen: kalkulacje zakładowe.
4. Definicie
a) HARMONOGRAM WYWOZU NIECZYSTOSCI PŁYNNYCH - Kalendarz określający
dzień miesiąca, w którym odbywa się wywóz nieczystości płynnych z danej rniejscowości na terenie
Gminy Sobótka, opublikowany na stronie ZGI(M "S|ęża"- yvw_ty..zglrilrrsobtłttśrr,Ęl
b) norrnatywnapraaaw dni robocze: poniedziałek - piątek w godz. 7:00 - 15:00,
c) ponadnormatywna praca w godz. nadliczbowych; występuje w dni robocze - poniedziałek - piątek
po godz. 15:00.
d) ponadnormatywna praca w godz. nadliczbowyclr w dni wolne występuje w dniach: sobota,
rliedziela oraz święta.
e) praca w porze nocnej występuje od godz, 22:00 - 6:00 w każdym dniu tygodnia,

Zaklad Gospodark i Kgmuna l nej
i Mieszkaniowej "Ślęża''

55-050 sobótka, ul. Czysta 7
tel. 7!, 316 22 86, fax 7li762293
NlP 896-0007-330 Regon 930210554
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