
             CENNIK   ZA   USŁUGI  KOMUNALNE nr 2/2 012
       "KGK" Sp. z o.o   KOLONOWSKIE

        Obowi ązuje  od  01 10 2012 r

           1.  STAWKA  ROBOCZOGODZINY /netto  / Netto brutto

Roboty ogólno-budowlane 1 rbg w zł : 26,32 zł zgodnie

Roboty instalacyjne wod-kan i C.O. 1 rbg w zł : 26,32 zł  obowiązującą

Roboty związane z utrzymaniem dróg,placów i zieleńców 1 rbg w zł : 26,32 zł stawką VAT

           2.  WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI  PŁYNNYCH /netto  /
Średnio wywóz 1 m3 26,50 zł

           3.  WYWÓZ  NIECZYSTOŚCI  STAŁYCH
Wywóz 1 szt  pojemnika  do120 l /Zakłady,Firmy,Jednostki budŜetowe-wywóz x 1szt/ 23,00 zł 24,84 zł
Wywóz 1 szt  pojemnika  1100 l /Zakłady,Firmy,Jednostki budŜetowe-wywóz 1x/ 90,00 zł 97,20 zł
Wywóz 1 szt pojemnika 110-120 l /Gospodarstwa indywidualne/miesięcznie / 31,50 zł 34,02 zł
Wywóz 1 szt  pojemnika  110-120 l /Gospodarstwa indywidualne 1 raz w mc -wywóz 1szt/ 22,50 zł 24,30 zł
Wywóz 1 szt  pojemnika  110-120 l /Gospodarstwa indywidualne 1 raz w kwartale -wywóz 1szt/ 23,50 zł 25,38 zł
Wywóz dodatkowego pojemnika,worka /poj.110-120l/ 1 szt w zł : 21,50 zł 23,22 zł
Wyniesienie pojemnika z terenu posesji  za 1 szt w zł : 5,00 zł 6,15 zł
Opłata dzierŜawna za korzystanie z pojemnika 110-120l   1 szt miesięcznie 6,50 zł 8,00 zł
Opłata dzierŜawna za korzystanie z pojemnika 1100l   1 szt miesięcznie w zł 30,00 zł 36,90 zł

         4.  WODA<ŚCIEKI ( kanalizacja)
Woda odbiorcy indywidualni 1m3 3,10 zł 3,35 zł
Opłata abonamentowa za punkt poboru odbiorcy indywidualni za 1m-c 5,04 zł 5,44 zł
Woda odbiorcy pozostali / Zakłady,Firmy,Jednostki budŜetowe/  1m3 3,99 zł 4,31 zł
Opłata abonamentowa za punkt poboru odbiorcy pozostali/ Zakłady,Firmy,Jednostki budŜetowe/ za 1m-c 7,00 zł 7,56 zł
Odbiór ścieków indywidualni dostawcy 1m3 4,62 zł 4,99 zł
Odbiór ścieków pozostali dostawcy / Zakłady,Firmy,Jednostki budŜetowe/  1m3 6,67 zł 7,20 zł
Odbiór ścieków oczyszczalnia /zrzut/ dostawcy z terenu Gminy 1m3 10,00 zł 10,80 zł
Odbiór ścieków oczyszczalnia /zrzut/  dostawcy z poza Gminy 1m3 10,55 zł 11,39 zł

            5.  USŁUGI  TRANSPORTOWE  
Samochód dostawczy          1 godzina najmu     w zł : 50,00 zł 61,50 zł
Samochód dostawczy          / trasa poza teren gminy/ 1km  w zł : 2,10 zł 2,58 zł
Ciągnik rolniczy C-360 1 godzina najmu  w zł : 60,00 zł 73,80 zł
Ciągnik rolniczy C-360 z przyczepą 1 godzina najmu  w zł : 65,00 zł 79,95 zł
Przyczepa / 3,5 - 6ton / 1 godzina najmu w zł : 5,00 zł 6,15 zł
Koparko-ładowarka "Ostrówek " 1 godzina najmu w zł : 83,50 zł 102,71 zł
Autobus JELCZ  - bez opiekuna                                                  1km w zł: 3,87 zł 4,18 zł
Autobus JELCZ  - z opiekunem                                                   1km w zł: 4,52 zł 4,88 zł
Autobus JELCZ  - bez opiekuna / dni wolne od pracy/1km w zł + godz.pracy 3,87zł/km +25,96zł/godz
BUS   bez opiekuna                                                                    1km w zł: 2,98 zł 3,22 zł

             6. KOSIARKA R ĘCZNA SPALINOWA  1 godzina najmu w zł: 28,90 zł 31,21 zł
             7. KOSA RĘCZNA SPALINOWA  1 godzina najmu w zł: 28,90 zł 35,55 zł
             8. PILARKA  SPALINOWA  1 godzina  najmu w  zł: 28,90 zł 35,55 zł
             9. ZAGĘSZCZARKA SPALINOWA  1 godzina najmu w zł 32,00 zł 39,36 zł
             10. RUSZTOWANIE  RAMOWE  " WARSZAWSKIE  "

 1 Kolumnowe  do  10 m  wysokości wynajm  1 doba w zł : 17,50 zł 21,53 zł

           11. BETONIARKA  150 dm 3 wynajm 1 doba w zł : 21,50 zł 26,45 zł

        W/w  stawki są cenami  umownymi , mogą się zmieniać  wraz ze zmianą cen paliw i innych
     składników wchodzących w skład kalkulacji . 
     Ceny brutto zawierają podatek VAT obowiązujący na dzień 01.10.2012r
     Poprzednie cenniki przestają obowiązywać 


