
ZARZĄDZENIE NR 92/2011
BURMISTRZA GMINY I MIASTA IZBICA KUJAWSKA 

z dnia 29 grudnia 2011r.

w sprawie ustalenia cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej
 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r o gospodarce komunalnej (tekst 
jednolity Dz. U. z 2011r Nr 45 poz. 236) i Uchwały Nr XIII/77/08 Rady Gminy i Miasta Izbica 
Kujawska  z  dnia  30  kwietnia  2008r  w  sprawie  powierzenia  Burmistrzowi  Gminy  i  Miasta 
uprawnienia do ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów 
i urządzeń użyteczności publicznej
 Zarządzam, co następuje:

  §1.

Ustala się  opłaty za usługi świadczone przez Zakład Gospodarki  Komunalnej  i  Wodociągów w 
Izbicy Kujawskiej.

1) Usługa ciągnikiem z posypywarką  „Piast” (bez kosztów piasku lub mieszanki solno-
piaskowej) za 1 godz. 79,30 zł + VAT

2) Usługa ciągnikiem z posypywarką koszową (bez kosztów piasku lub mieszanki solno-
piaskowej) za 1 godz. 71,20 zł + VAT

3) Odśnieżanie placów i dróg ciągnikiem z pługiem za 1 godz. 67,60 + VAT
4) Koszenie kosiarką rotacyjną placów i dróg gminnych – za 1 godzinę 62,40 zł. + VAT
5) Usługa cyklopem (załadunek) – za 1 godzinę 65,40 zł + VAT
6) Usługa transportu ciągnika z przyczepą – za 1 godzinę 60,00 zł + VAT
7) Za zrębakowanie gałęzi – 80,50 zł + VAT za 1 godzinę.
8) Za wywóz gruzu budowlanego, ziemi – 24,00 zł za tonę + VAT.
9) Za odśnieżanie placów i dróg koparko-ładowarką za 1 godzinę 80,00zł + VAT
10) Za usługi koparko-ładowarką (inne prace poza odśnieżaniem) za 1 godzinę 71,00 zł + 

VAT
11) Koszt usługi równiarką- równanie dróg za 1 godzinę 109,00 zł + VAT

 
§2. 

Traci moc  Zarządzenie Nr 70/2008 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 5 września 
2008r. w sprawie ustalenia cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej, oraz Zarządzenie 
Nr 195/2010 Burmistrza Gminy i  Miasta Izbica Kujawska z dnia 2 listopada 2010r.  w sprawie 
ustalenia  cen  za  usługi  o  charakterze  użyteczności  publicznej,  oraz  Zarządzenie  Nr  28/2011 
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 6 kwietnia 2011r. zmieniające Zarządzenie w 
sprawie ustalenia ceny za usługi o charakterze użyteczności publicznej.

§3. 

Wykonanie  Zarządzenia  powierza  się  Kierownikowi  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i 
Wodociągów.

§4.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

BURMISTRZ

Marek Śledziński 


