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Niwka dnia 10 czarwaa2j|9r,

9r
Kierownika Zal<ladu Eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody Niwka
w sprawie ustalenia cen za wykonanie uslug statutowych

ZLR.Z|DZEI{IE NR

1/201

Na podstawie kalkulacji koszt6w i przychod6w ustalam co nastqpuje:

$1

Wprowadza sig tabelg cenzawykonanie uslug statutowych na terenie gminy Radl6w
stanowi4c4 za\qcznrl<nr 1 do niniejszego zarz4dzenia.

$2

Zarzqdzente wchodzi w Zycie z dniem 10 czerwca 2019r.

Kierownik

(Kierownik zaldadu)

Zalqczniknr I

Cennik uslug statutowych
L.p. Okre5lenie rodzaju uslugi

Cena za wykonanie uslugi

zlnetto
I

I

J

4

Wywoz Sciekow bytowych taborem
asenizacyjnym o poj. 4 m3 wraz
zichoczyszczenrem z terenu gminy
Radl6w
Wywoz Sciekow bytowych taborem
asenizacyjnym o poj. 9 m3 wraz
zich oczyszczenrem z terenu gminy
Radl6w
Wyw6z Sciek6w o specyficznej
zawafioSci taborem asenizacyjnym
o poj. 4 m3 wraz z tch oczyszczeniem z terenu gminy Radl6w
(z pr zy domowych o czy szczaTnt)
Wyw6z Sciekow o specyficznej
zawarloSci taborem asenizacyinvm
o poj. 4 m3 wraz z ich oczysiiteniem z terenu gminy Radl6w
(z przy domowych o czy szczalnr)
-

lzbeczkowozu-2

94,14

163,99

394,14

220,I4

m3

Udraznianiekanalizacji do 15 mb
150,00
+ l0 zlnetto zakaAdy nastgpny mb
6
Inspekcja l<analizacjr kamer4 do 15
135,00
mb+ 10 zlnetto zakaAdy nastgpny
mb (kanal musi byd czysty)
7
Usluga ci4gnika z przyczepy 4t
50,00
(cenaza I godzing pracy)
8
Ustuga pracy kopark4
100,00
(cenaza 1 godzing pracy)
9
Odbi6r przyl4cza
80,00
10 Otwarcie przykanalika zamknigtego
150,00
z powodu nieui szczen ra zalegl.o Sct
11
Nieuzasadnione wezwanie
50,00
pracownika ZESUW Niwka
I2 I(oszenie trawy kosiark4
106,36
ci4gnikow4
(cenaza 1 godzing pracy)
1a
IJ
Usluga dodatkowa zwiEzana z
)4 0?
utrudnionym dojazdem
(drugi pracownik)
1A
qs0
la
O czy szczenie Sciek6w dowoZonych
beczkowozami (ztlm3)
Do powyzszych cen nalezy doliczyc obowi4zui4c4 stawkg podatku
5
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