
ZARZĄDZENIE  

Nr 5/2020 

Dyrektora Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku 

z  dnia 1 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia stawek za wynajem sprzętu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Milanówku 

Na podstawie art. 30. ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. z 2001 r. Dz. 

U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Ustalam stawki opłat za wykonanie usługi przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w 

Milanówku: 

*usługi drobne 

 

§ 2. 

1. Minimalny czas pracy sprzętu nie może być krótszy niż 1 h. 

2. Ceny wymienione w § 1 obejmują podatek VAT w stawce 23%.  

3. Każda usługa podlega indywidualnej wycenie. Wycena jest dokonywana na podstawie przeprowadzonych 

oględzin lub informacji przekazanych telefonicznie. 

4. Zapłata za usługi wymienione w § 1, po wykonaniu usługi w formie gotówkowej zaewidencjonowanej 

Nazwa usługi jednostka miary cena brutto (zł) 

Usługa czyszczenia rynien podnośnik koszowy (26 m) wraz z operatorem godzina 150 zł 

Usługa niwelacja równanie terenu ładowarka Farmtrac + obsługa godzina 150 zł 

Usługa transportowa ciągnik + przyczepa (ciągnikowa 3,5 - 5 t)  godzina 80 zł 

Usługa transportowa samochód z HDS  godzina 150 zł 

Usługa utylizacja gałęzi - rębak do gałęzi –średnica do 5 cm godzina 100 zł 

Koszenie zieleni kosą spalinową lub kosiarką, wygrabienie, wywóz trawy m
2
 0,35-0,95 zł 

Usługa przycinania żywopłotu mb 6,80 zł 

Usługa cięcia drewna piłą spalinową + obsługa godzina 70 zł 

Usługa utwardzenie gruntu zagęszczarką + obsługa godzina 100 zł 

Usługa transportowa samochodem dostawczym + obsługa teren Gminy godzina 100 zł 

Usługa samochodem dostawczym (poza terenem Gminy) km 3,00-5,00 

Usługa wycinki lub pielęgnacji drzewa podnośnik koszowy (26 
m)/wynajęcie podnośnika z operatorem godzina/ 150 zł/h 

Usługa grabienia liści wraz z wywiezieniem m
2
 1-3 zł 

Usługi Hydrauliczne  (bez materiałów)* godzina /1 pracownika 46 zł 

Usługi Elektryczne (bez materiałów)* godzina/1 pracownika 46 zł 

Usługi Budowlane (bez materiałów)* godzina/1 pracownika 46 zł 

Usługa przecinania betonu lub asfaltu godzina 100-150 zł 

Usługi ślusarskie (rozwiercenie zamka i wymiana wkładki – wkładka na 
koszt zamawiającego) godzina 100-150 zł 

Usługa skucia wylewki betonowej, wykucia dziur w betonie godzina 100-200 zł 
 



przy zastosowaniu kasy fiskalnej, lub za pośrednictwem usługi bankowej  

5. Czas wykonania usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15 . 

6. Ulga w stawce 5% dla mieszkańców Milanówka posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz dla seniorów 

na terenie gminy Milanówek oraz jednostek organizacyjnych  Miasta Milanówek w wartościach 

stanowiących koszty wynagrodzenia pracownika oraz materiału zużycia po cenach nabycia na podstawie 

dokumentów zakupu. 

7. Wpływy uzyskane z wynajmu sprzętu lub usługi  zwiększają przychód Zakładu Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Milanówku na pokrycie kosztów działalności.  

8. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi ds. techniczno- administracyjnych  w Zakładzie 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZLECENIE NA WYKONANIE USŁUGI  nr………./………. 

 

W dniu ..................  ............ zamawiam usługę : ..............................................................................................  

Stawka za godzinę  (roboczogodzina/godzina/stawka): ..................................................................................  

 

………………………………………….                                  …………………………………….. 

      podpis pracownika ZGKiM                                                           podpis zamawiąjącego 

 

DANE ZAMAWIAJĄCEGO 

Imię i nazwisko/ nazwa firmy: ........................................................................................................................  

Adres: ............................................................................................... NIP: …………………………………. 

tel..........................  ..  ...................... osoba odpowiedzialna .......................................  

 

ROZLICZENIE 

 

Czas pracy (liczba roboczogodzin/godzin/stawka): ……………….. x stawka ……………,= ……………. 

 

Forma płatności : gotówka / przelew * na numer konta bankowego : …………………………………. w dniu 

wykonania usługi oraz przedłożenie wygenerowanego przelewu do wglądu oraz przesłanie za pośrednictwem 

poczty e-mail na adres e-mailowy: j.puszkar@zgkim-milanowek.pl , sekretariat@zgkim-milanowek.pl  

 

 

 

…………………………………………                       ……………………………………………….. 

      ( podpis zamawiającego)                                                          ( podpis Kierownika)  

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Zasady: 

1. Zgłoszenie telefoniczne na numer telefonu : …………………………. 

2. Zaewidencjonowanie zgłoszenia na formularzu ( załącznik nr …… do Zarządzenia Dyrektora ). 

3. Zlecenie grupie robotniczej wykonanie usługi ( przekazanie formularza zgłoszenia ) 

4. Odbiór prac zleconych przez kierownika lub osobę wyznaczoną 

mailto:j.puszkar@zgkim-milanowek.pl
mailto:sekretariat@zgkim-milanowek.pl


5. Rozliczenie zgłoszenia zgodnie  i zaewidencjonowanie należności na kasie fiskalnej. 

6. Dopuszczalna forma zapłaty za pośrednictwem usługi bankowej  po wykonaniu usługi poprzez 

przedłożenie wygenerowanego przelewu bankowego przez zamawiającego  ( dopuszczalna forma 

przekazania dokumentu  za pośrednictwem  poczty e-mail).  

7. Rozliczenie płatności za wykonaną usługę poprzez: 

a) Przekazanie gotówki do działu księgowości  z wygenerowanym raportem dobowym z kasy 

fiskalnej wraz z formularzem zgłoszenia. 

b) Przekazanie wygenerowanego przelewu bankowego przez zamawiającego do działu 

księgowości  w celu wystawienia faktury sprzedaży za wykonaną usługę wraz z formularzem 

zgłoszenia. 

 


