
Zarządzenie nr 10/2017 

Prezesa Zarządu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie Sp. z o.o  

z 30 listopada 2017 roku w sprawie opłat za usługi świadczone 

przez Zakład Komunalny w Kleszczewie Sp. z o.o.  

 

§ 1 

Ustala się opłaty za usługi wykonane przez Zakład Komunalny w Kleszczewie  

Sp. z o.o. w następującej wysokości: 

1. Wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym o poj. 6 m3 – transport za 1 kurs 

90,00 zł. 

2. Sprzątanie gminy (roboczo-godzina) prace niezakordowane – 37,28 zł/godz. 

3. Usługi: piłą motorową, ręczną kosiarką trawnikową, kosą spalinową do trawy i gałęzi, 

nożycami, ręcznym samojezdnym wertykulatorem, ręcznym opryskiwaczem,  

dmuchawą i odkurzaczem - 40,00 zł/godz. 

4. Usługa koszenia i odśnieżania kosiarką samojezdną KUBOTA - 55,00 zł/godz.  

5. Usługa samochodem: 

a) Opel Corsa – 1,60 zł/km, 

b) Mercedes Sprinter, Fiat Ducato, VW Caddy, Dacia Doker Van – 1,70 zł/km, 

c) Mercedes Unimog, Multicar – 1,90 zł/km, 

d) VW Caddy z przyczepą – 65zł/godz., 

e) na trasie do 100 km dla pojazdów z poz. a) i b) – 59,51 zł/godz.  

a z pozycji c) – 65 zł/godz. 

Postój ww. samochodu z kierowcą dla poz. a), b) i c) 32 zł/godz. 

6. Usługa ciągnikiem z: 

a) jedną przyczepą – 70,00 zł/godz., 

b) dwiema przyczepami – 90,00 zł/godz., 

c) beczkowozem o poj. 6 m3 – 70,00 zł/godz., 

d) ładowaczem czołowym, piaskarką, opryskiwaczem, rozsiewaczem, wiertłem 

ziemnym – 75,00 zł/godz., 

e) pługiem odśnieżnym, kosiarką bijakową, kosiarką wysięgnikową, rębarką, 

glebogryzarką, bronami, równiarką, walcem łąkowym – 80 zł/godz. 

7. Usługa samochodem Mercedes Unimog z piaskarką lub pługiem – 80,00 zł/godz. 

8. Prace związane z utrzymywaniem czystości w Gminie Kleszczewo oraz prace 

pielęgnacyjne – koszenie trawników za 1 m2 0,15 zł/m2. 

9. Usługi koparko – ładowarką TEREX: 

a) za rozpoczętą pierwszą godzinę pracy – 80,00 zł/godz. 

b) usługa powyżej pierwszej godziny – za czas faktycznie przepracowany wg stawki 

jednostkowej. 

10. Wykonanie przyłącza wodociągowego wraz z materiałem (bez: przewiertu, wymiany 

i wywozu gruntu, pompowania wody z wykopu, odtworzenia nawierzchni jezdni 

i chodnika): 

a) do 8 mb przyłącza ze studnią wodomierzową – 2.300,00 zł/szt., 

b) do 8 mb bez studni – 1.500 zł/szt., 

c) za każdy dodatkowy mb przyłącza powyżej 8 mb – 40,00 zł/mb. 

Długość przyłącza liczona jest od osi sieci wodociągowej do zaworu za wodomierzem. 



11. Ponowne plombowanie wodomierza - 30,00 zł/szt. 

12. Plombowanie wodomierza wody bezpowrotnie zużytej - 30,00 zł/szt. 

13. Wymiana wodomierza z winy odbiorcy usług - 220,00 zł/szt. 

14. Wykonanie przykanalika kanalizacji sanitarnej wraz ze: 

a) studnią rewizyjną na sieci kanalizacyjnej do 8 mb. - 2.750,00 zł/szt., 

b) do 8 mb bez studni rewizyjnej - 1.890,00 zł/szt., 

c) za każdy dodatkowy mb powyżej 8 mb - 80,00 zł/mb. 

15. Za ponowne uruchomienie dostawy wody lub odbioru ścieków po przez przyłącze 

wodociągowe lub kanalizacyjne - 200,00 zł/szt. 

16. Zamknięcie i otwarcie dopływu wody na odcinku sieci wodociągowej – 300,00 zł/szt.     

17. Wykonanie odbioru technicznego z włączeniem do sieci wodociągowej przyłącza 

wodociągowego - 100,00 zł/szt. 

18. Wykonanie odbioru technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej - 100,00 zł/szt. 

19. Wydanie karty magnetycznej do punktu zlewczego Oczyszczalni Ścieków 

w Nagradowicach - 110,00 zł/szt. 

20. Wymiana karty magnetycznej do punktu zlewczego Oczyszczalni Ścieków 

w Nagradowicach - 55,00 zł/szt. 

 § 2 

1. Roboty nie ujęte w § 1 będą rozliczane wg przepracowanego czasu pracy pracownika, 

czasu pracy maszyn i urządzeń, ilości zużytego materiału oraz poniesionych nakładów 

na zakup materiałów i zysku.  

2.  Koszt roboczogodziny pracownika Zakładu wynosi 37,28 zł/godz. plus zysk 

kalkulacyjny do 10 %. 

3. Usługi świadczone przez Zakład i wyceniane wg KNR ustala się w następujący 

sposób: 

 stawka roboczogodziny – 21,72 zł/godz. oraz wysokość narzutów, 

 koszty pośrednie – Kp – do 65% od R, S (robocizny i sprzętu), 

 koszty zakupu - Kz – do 15% od M (materiałów), 

 zysk kalkulacyjny - Z – do 10% od Kp R, S. 

 

§ 3 

Do powyższych cen określonych w § 1 i § 2 dolicza się podatek VAT wg obowiązujących 

stawek. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2017 roku. 

 

 

 

         


