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1. szt. 18,98 zł 20,50 zł
2. szt. 20,41 zł 22,04 zł
3. szt. 32,91 zł 35,54 zł
4. szt. 106,06 zł 114,54 zł

5. szt.  109,76 zł  135,00 zł 
nie uwzględnia dostawy 

do klienta

6. szt.  134,15 zł  165,00 zł 
nie uwzględnia dostawy 

do klienta

7. szt.  528,46 zł  650,00 zł 
nie uwzględnia dostawy 

do klienta

8. szt.  81,30 zł  100,00 zł 
nie uwzględnia dostawy 

do klienta

9. szt.  97,56 zł  120,00 zł 
nie uwzględnia dostawy 

do klienta

10. szt.  430,90 zł  530,00 zł 
nie uwzględnia dostawy 

do klienta

11. szt.  138,89 zł  150,00 zł 

12. szt.  185,19 zł  200,00 zł 

13. szt.  10,00 zł  12,30 zł 

14. szt.  20,32 zł  24,99 zł 

15. szt.  40,65 zł  50,00 zł 

16. godz.  100,00 zł  123,00 zł 

17.
Wywóz nieczystości 

beczkowozem do 3m3 szt.  63,00 zł  68,04 zł 

18.
Wywóz nieczystości 

beczkowozem za 1m3 

powyżej 3m3
m3  21,00 zł  22,68 zł 

19.

Wypompowanie i 
wywóz nieczystości 
ciekłych bytowych 

(skondensowanych)         
z przydomowych 

oczyszczalni ścieków.

Wywóz nieczystości 
beczkowozem jednorazowo 

do 3m3
szt.  100,00 zł  108,00 zł 

20.

Dostawa do nieruchomości pojemnika                                   
o poj. 1100 l
Kontrola poprzez zadymianie przyłączy 
kanalizacyjnych, deszczowych

Wypompowanie             
i wywóz nieczystości 
ciekłych bytowych            
z bezodpływowych 

zbiorników (szamb).

Zakup pojemnika 240 l – używany

Zakup pojemnika 1100 l – używany

Odbiór odpadów budowlanych – czysty gruz (BIG 
BAG – 1 m3 ok. 1,8 tony)
Odbiór odpadów budowlanych – gruz+ deski, 
tapety i inne odpady po budowlane (za wyjątkiem 
papy i azbestu (BIG BAG – 1 m3 ok. 1,5 tony)
Dostawa BIG BAG do nieruchomości
Dostawa do nieruchomości pojemnika  o poj. 120                             
i 240 l

Odbiór odpadów z pojemnika 240 l
Odbiór odpadów z pojemnika 1100 l

Zakup pojemnika 120 l – nowy

Zakup pojemnika 240 l – nowy

Zakup pojemnika 1100 l – nowy

Zakup pojemnika 120 l – używany

Załącznik do uchwały nr I/1/2017 Zarządu Spółki

Cennik usług - komunalnych i budowlanych Gminnego 
Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. w Zbrosławicach 
obowiązujący od dnia 02.01.2017r.

NAZWA USŁUGI

USŁUGI KOMUNALNE
Odbiór odpadów z pojemnika 110 l
Odbiór odpadów z pojemnika 120 l



21. godz.  100,00 zł  123,00 zł 
Sprzęt z 

kierowcą/operatorem
22. godz.  55,00 zł  67,65 zł Sprzęt z kierowcą
23. godz.  90,00 zł  110,70 zł Sprzęt z operatorem
24. godz.  70,00 zł  86,10 zł Sprzęt z operatorem
25. godz.  50,00 zł  61,50 zł Sprzęt z operatorem
26. godz.  50,00 zł  61,50 zł Sprzęt z operatorem
27. godz.  75,00 zł  92,25 zł Sprzęt z operatorem

28. godz.  80,00 zł  98,40 zł 
plus koszt zrzutu - 

utylizacji

29. godz.  120,00 zł 147,60 zł
plus: koszt zrzutu - 

utylizacji, wody wg taryfy

30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

1.

2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

Niektóre pojazdy wyposażone są w system GPS.
Zleceniodawca na karcie drogowej lub protokole potwierdza fakt wykonania zlecenia i jest to podstawa do 
wystawienia faktury VAT.
Stawka podatku Vat dla usług zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Termin płatności faktury wynosi 14 dni od daty wystawienia.
W przypadku nie uregulowania płatności w terminie wskazanym na fakturze Zleceniodawca zostanie 
obciążony obowiązującymi odsetkami oraz kosztami windykacji.

Sprzedaż kruszyw, ziemi, gruzu
wg indywidualnej wyceny 
(ilość oraz odległość oraz 

bieżąca cena kruszyw) 

Warunki realizacji:
Dla pozycji w rozliczeniu godzinowym momentem rozpoczęcia liczenia czasu zlecenia jest moment wyjazdu 
sprzętu z bazy GZK Sp. z o.o. w Zbrosławicach.
Usługi po godzinie 15:00 oraz w dni wolne od pracy ustala się indywidualnie.
Realizacja zlecenia następuje po wcześniejszym zleceniu pisemnym złożonym w siedzibie spółki lub 
telefonicznie w przypadku awarii.

Prace z zakresu instalacji gazowej, C.O., 
elektrycznej

wg indywidualnej wyceny 

Wykonanie projektu organizacji ruchu wg indywidualnej wyceny 
Usuwanie drzew o dowolnej średnicy wg indywidualnej wyceny 

Budowa, remont, przebudowa dróg tłuczniowych, 
gruntowych, utwardzonych (nawierzchnie 
asfaltowe lub z kostki)

wg indywidualnej wyceny 

Budowa, remont, przebudowa zjazdów z kostki 
brukowej lub kruszywa

wg indywidualnej wyceny 

Remont obiektów kubaturowych (domy, garaże, 
wiaty) w pełnym zakresie

wg indywidualnej wyceny 

Minikoparka JCB 8026
Minikoparka HANIX
Walec ręczny
Walec samojezdny 3,5 t z wibracją

Wynajem beczkowozu

Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji metodą 
hydrauliczną (WUKO) lub mechaniczną do średnicy 
fi 160mm

Samochód wywrotka ciężarowy z HDS - DAF  

Samochód dostawczy DMC 3.5 t.
Koparko ładowarka JCB 3CX


