Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr GPK-II/1/6/2020 Prezesa Zarządu
Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Jaśle Sp. z o.o.
z dnia 01 grudnia 2020 r.

CENNIK USŁUG KOMUNALNYCH
ŚWIADCZONYCH PRZEZ GPK W JAŚLE SP. Z O.O.
(OBOWIĄZUJE OD 01.12.2020 r. DO 30.06.2021 r.)
I. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Lp.

Wyszczególnione usługi

Jednostka
miary

Stawka opłat (zł)
netto
brutto

Uwagi

1.

Dostawa wody pitnej
- grupa 1 i 2 odbiorców 1)

m

3

15,55

16,79

taryfy
z dnia
14.11.2019

2.

Odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną
- grupa 1, 3 dostawców ścieków 2)
- grupa 2, 4 dostawców ścieków

m3

11,27
11,27

12,17
12,17

taryfy
z dnia
14.11.2019

3.

4.

Opłata abonamentowa – dostawcy ścieków
rozliczani w oparciu o wskazania wodomierza,
mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej
Opłata abonamentowa – dostawcy ścieków
rozliczani za ilość odprowadzonych ścieków
ustalonych na podstawie przepisów dotyczących
przeciętnych norm zużycia wody

na 1
wodomierz
za miesiąc

4,00

4,32

taryfy
z dnia
14.11.2019

na odbiorcę
usług
za miesiąc

3,00

3,24

taryfy
z dnia
14.11.2019

1) W 2020 r. obowiązuje dopłata z budżetu gminy dla grupy 1 i 2 w wysokości 12,15 zł brutto do 1 m 3 wody, zgodnie
z „Uchwała Nr XIX/136/2019 Rady gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków na 2020 rok”.
2) W 2020 r. obowiązuje dopłata z budżetu gminy dla grupy 1 i 3 w wysokości 4,65 zł brutto do 1 m3 ścieków, zgodnie
z „Uchwała Nr XIX/136/2019 Rady gminy Jasło z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyznania dopłaty do zaopatrzenia
w wodę i odprowadzania ścieków na 2020 rok”.

II. Sprzedaż wody z hydrantu w Jareniówce
Usługa zaopatrywania mieszkańców Gminy Jasło w wodę dla potrzeb socjalno-bytowych
realizowana jest poprzez sprzedaż wody do własnych pojemników.
1. Cena netto 1 m3 wody wynosi:
8,06 zł
3
2. Cena brutto 1 m wody wynosi:
8,70 zł

III. Wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
lub osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków
1. Usługa realizowana jest samochodem specjalistycznym z nadwoziem asenizacyjnym
o pojemności zbiornika na nieczystości ciekłe 2,5 m3. Cena usługi składa się z: kosztów
dojazdu, pompowania ścieków, kosztów przejazdu samochodu asenizacyjnego do Punktu
Zlewnego (do OŚ w Szebniach lub w Trzcinicy – tam gdzie jest bliżej) i powrotu pojazdu do
miejsca garażowania.
2. Koszt netto usługi wynosi:
1) w przypadku dojazdu do posesji na odległość do 10 km:
- 178,40 zł
2) w przypadku dojazdu do posesji na odległość powyżej 10 km:
- 237,60 zł
3. Koszt brutto (z 8% VAT) usługi wynosi:
1) w przypadku dojazdu do posesji na odległość do 10 km:
- 192,67 zł
2) w przypadku dojazdu do posesji na odległość powyżej 10 km:
- 256,61 zł

IV. Czyszczenie przyłącza kanalizacyjnego lub odcinka sieci kanalizacyjnej
1. Usługa realizowana jest przez zespół dwóch pracowników zestawem sprzętowym
składającym się z następujących urządzeń:
a) ciągnika komunalnego KIOTTI DK55C z urządzeniem czyszczącym „LEISTIKOW”,
b) samochodu „Pogotowia kanalizacyjnego”.
2. Do wyliczenia kosztów usługi przyjmuje się następujące dane:
odległość przejazdu zespołu z miejsca garażowania z Warzyc do miejsca
1)
- …… km
wykonania usługi i z powrotem:
2) stawka za 1 km przejazdu zestawu do czyszczenia kanalizacji (netto):
6,90 zł
3) przygotowanie zestawu czyszczącego do pracy:
50,00 zł
czas pracy zestawu czyszczącego w minutach (w zaokrągleniu do 30
4)
.…. min.
minut):
5) koszt 1 godz. pracy zestawu czyszczącego (łącznie z obsługą):
125,00 zł
6) rzeczywisty koszt pracy zestawu czyszczącego:
- …….. zł
7) razem koszt netto wykonania usługi:
- …….. zł
- …….. zł
Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 8% VAT):

V. Założenie nowej plomby na wodomierzu / przejście na ryczałt
1. Usługa realizowana jest w każdym przypadku, w którym nastąpiło zerwanie lub
uszkodzenie istniejącej wcześniej plomby w wyniku nieuwagi użytkownika, remontu lub
zmiany wewnętrznej instalacji wodociągowej, przy wymianie wodomierza na nowy (przed
upływem okresu ważności jego legalizacji) oraz przy zmianie systemu rozliczania opłat za
ścieki. Nie podlega opłacie pierwsze plombowanie przy zakładaniu nowego wodomierza,
które wykonywane jest w ramach opłaty abonamentowej.
2. Koszt netto usługi wynosi:
40,65 zł
3.

Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):

-

50,00 zł

VI. Usługa wymiany wodomierza przez pracowników GPK w Jaśle Sp. z o.o.
1. Usługa obejmuje wymianę na wewnętrznej instalacji wodociągowej dotychczasowego
wodomierza o średnicy nie większej niż ¾ cala na nowy i jego zaplombowanie.
Usługa realizowana jest na zlecenie usługobiorcy.
2. Koszt netto usługi wynosi:
97,56 zł
3.

Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):

-

120,00 zł

VII. Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
Usługi wykonywane są wg indywidualnej kalkulacji kosztów, która obejmuje:
1) mechaniczne lub ręczne wykonanie wykopów,
2) dostawa materiałów posiadających odpowiednie parametry techniczne i jakościowe
(potwierdzone certyfikatami lub świadectwami jakości),
3) montaż rur i elementów przyłącza kanalizacyjnego.
W zależności od zakresu udzielonego zlecenia, uwarunkowań technicznych i terenowych,
ceny i zakres wykonania usługi mogą być indywidualnie negocjowane i uzgadniane przed
podpisaniem umowy na takie usługi.

VIII. Odcięcie kanalizacji (z wykonaniem fizycznego odcięcia)
Koszty wykonania usługi (netto) obejmują:
dowóz koparki do miejsca wykonania usługi i powrót na bazę:
koszt 1 km przejazdu
1) koszt netto przewozu koparki:
ilość godzin pracy minikoparki z dokładnością do 30 min.:
Każde rozpoczęte 30 min. jest zaliczane jako pełne 30 min.
stawka godzinowa pracy koparki

-

…… km
5,92 zł / 1 km
…….. zł
…….. h

-

70,00 zł / h

2) koszt netto pracy koparki:
udział materiałów niezbędnych przy blokadzie przyłącza
3)
(nasuwki, korki) - stawka ryczałtowa
udział sprzętu pomocniczego przy blokowaniu przyłącza
4)
kanalizacyjnego – stawka ryczałtowa
5) razem łączny koszt netto blokady kanalizacji:

-

…….. zł

-

30,00 zł

-

20,00 zł

-

…….. zł

Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):

-

…….. zł

IX.

Odcięcie kanalizacji (bez fizycznego odcięcia)

Koszty wykonania usługi (netto) obejmują:
dowóz koparki do miejsca wykonania usługi i powrót na bazę:
(20 x 5,92 zł) – stawka ryczałtowa
2) stawka godzinowa pracy koparki
3) stan gotowości koparki do wykonania usługi
4) razem koszt netto blokady kanalizacji:
1)

Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):
STAWKA RYCZAŁTOWA

X.

-

118,40 zł

-

70,00 zł / h
1h
188,40 zł

-

231,73 zł

Usługi mechaniczne przy pracach ziemnych wykonywane
koparko-ładowarką JCB 3CX

Koszty wykonania usługi (netto) obejmują:
odległość przejazdu z miejsca garażowania z Warzyc do miejsca
1)
wykonania usługi i z powrotem:
2) stawka za 1 km przejazdu koparki (netto):
3) stawka godzinowa pracy sprzętu i operatora:
4) czas pracy:
5) razem koszt netto wykonania usługi:
Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):

XI.

-

.….. km

-

4,40 zł
100,00 zł
…. godz.
…….. zł

-

…….. zł

-

.….. km

-

5,92 zł
70,00 zł
…. godz.
…….. zł

-

…….. zł

Usługa minikoparką

Koszty wykonania usługi (netto) obejmują:
odległość dowozu koparki z miejsca garażowania z Warzyc do miejsca
1)
wykonania usługi i z powrotem:
2) stawka za 1 km dowozu koparki (netto):
3) stawka godzinowa pracy sprzętu i operatora:
4) czas pracy:
5) razem koszt netto wykonania usługi:
Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):

XII.

Usługa kamerowania odcinka przyłącza sieci kanalizacyjnej

Do opłaty za usługę przyjęto następujące dane (netto):
1) ilość metrów kamerowania odcinka przyłącza - sieci:
2) stawka za wykonanie 1,0 mb kamerowania z czyszczeniem kanalizacji:
3) razem koszt netto kamerowania:
Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):

-

………...
11,50 zł
…….. zł

-

…….. zł

XIII. Usługa zadymiania odcinka przyłącza kanalizacyjnego
1. Usługa realizowana jest dla sprawdzenia czy do przyłącza kanalizacyjnego lub odcinka
sieci kanalizacyjnej nie są podłączone rynny dachowe, odwodnienia terenu, drenaż lub inne
odprowadzenia wody np. z tzw. „oczek wodnych”, przez dwóch pracowników z zestawem
sprzętowym składającym się z samochodu „Pogotowie kanalizacyjne” i urządzenia do
zadymiania ROM KOKS-GROUP.
2. Do opłaty za usługę przyjęto następujące dane (netto):
1) odległość przejazdu samochodu dla wykonania usługi i powrotu:
- …… km
2) stawka za 1 km przejazdu samochodu „Pogotowie kanalizacyjne”:
2,50 zł
3) czas pracy zespołu w minutach (w zaokrągleniu do 30 minut):
- .…. min.
4) koszt 1 godz. pracy zespołu:
83,00 zł
5) razem koszt netto wykonania usługi:
- …….. zł
- …….. zł
Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):

XIV. Przewóz materiałów masowych
Koszty wykonania usługi (netto) obejmują:
1) dojazd samochodu do miejsca wykonania usługi i powrotu:
2) koszt 1 km przejazdu:
3) czas postoju przy załadunku lub wyładunku towaru:
4) razem koszt netto wykonania usługi:

-

Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):

…… km
5,92 zł
52,00 zł / godz.
…….. zł
…….. zł

Uwaga:
1) przy postoju powyżej 15 minut czas postoju rozliczany jest jak za pełną godzinę,
2) każda następna rozpoczęta godzina postoju rozliczana jest jak za pełną godzinę.

XV.

Usługi koszenia trawy kosiarką bijakową

1. Usługa realizowana jest z wykorzystaniem zestawu ciągnika komunalnego KIOTI DK55C
i kosiarki bijakowej szerokości 1,25 m.
2. Koszty wykonania usługi (netto) obejmują:
przejazd ciągnika z kosiarką z miejsca garażowania z Warzyc do
1)
- …… km
miejsca wykonania usługi i z powrotem:
2) stawka za 1 km przejazdu ciągnika (netto):
4,40 zł
3) razem koszt przejazdu ciągnika (netto)
- …….. zł
4) stawka za 1 m2 skoszonej powierzchni (netto)
0,061 zł
5) areał skoszonej powierzchni (m2)
….… m
4) razem koszt koszenia (netto):
…….. zł
5) razem koszt netto wykonania usługi (przejazd i koszenie):
- …….. zł
- …….. zł
Łączny koszt wykonania usługi brutto (z 23% VAT):
Uwaga:
W przypadku koszenia powierzchni powyżej 1 hektara nie pobiera się opłaty za dojazd.

XVI. Koszty przygotowywania i rozesłania upomnień
1) przesyłki listem zwykłym:
2) przesyłki listem poleconym:
3) przesyłki ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru:

-

8,80 zł
11,40 zł
14,00 zł

