
llilit]tlls.Iiii |Ł(]wE.' Zarządzenie NI297/09

Brrmistrza Ilorvej

z dnia 29 nnj{ 2009 r.

lDrlni€:usl!nolvieni..enf!uslueikomun!lnco.h..!ktcrzoużrl€cznoś.iDubliczn€i

Na podsfuNie łf' ]0lś' l uniN-v Z dnil 8 nra|ca 1990 r' o slj.orz.$zi. Śninn}rn
(lckŚicdnolilyDfU'z]]00lrNll']2.poz|59lzpóhhl')\Yf\j.zk ,$]Uch\'r|}NI
2]]]5]xx\']09 Rady ]tlje]skje] v l|ov.j 7 dÓ]a 4 fuf.x 2009 I Lv rDrlwie po]lier7e|]i
Bunrisl./o\i lIoNcj upru\ni.nil \l 7Jkrcsie $l.o\vlcnił o \|},5oko!ci.e! i op].1 fi uslu!i
lionnnlhrc o.hxmktc.ze uż!'lccz0oścj plb|iczoe] nl tc]eni. rmhy lłowa (Dz Ll', woi,

\' 't * ' 'J ' o ' ef'":

.Ś l UJ..awi.nr ceny nelto za usługr konnnl]ne o Ćharak|or7o uży|ec/noś.] publlc7.cj do
qlsorrDirprzcrrikl.d Gospod.rki KornunrhrcJ iVi.\,krnnryqi\ l{oNci $rqsokrsci:

1) /a \v'Nóf ni..z!ŚośĆi p|qDrch zc 7bjo.rikó$ be7odnłIvo]łych j ]dr transFń do

]]unktu zIerrnrgo 7.70 /l ń. ia tc|cnictalLi rDnr).
]) za odbiól' \]\óf i sklłd!\'mie nrcc/y{.śtj śily.h l nielucht'n.ścj dlł lsób li.

r' .lfl\... ,,." .1 -i:
]) zaodbb'' lvylvóf isłl.dolilrienie!zrno!cisl.lyclr zlrieranyclr N sposób seleklnvny

. ' .'l t ''.
\ ] Unanor'LcnLe cco o|afo n! ttd{!\|ie kl|kJ]rqi ccn t./€dnxlyiooych |r7c7 7akl.d
Cn.spodxrki Kon]undnej j N1jev|.xnń1eJ \ !b|e]' stdno\jaclch zilącznik do D]D]c]szclo

Irirych nr!\a \' \ I fkr I,
o{!Iębny.]r Ir(]Jco]o]kxch Iuh

\ .l \\}'konłnjc 7nr4J7enin Porrierza nę ki.nnvnik.li Z.kl.du cospodl|ki KonnMLlej i

) 5 TrrcjDmc /rrla]llenie BunnŃta Ilo\'.] Nr256'08 fdniJ]l grudnix ]o0B r

i\ ń' ZaPąd7cni. \'chod7i( 
'!cie 

/.lujem lrodje.ja

7 h I i...\ '.,\t r, h..n ,

. i .r'lr!

l) odp.dó\'|xpjero\ychi kańono{ych.
2) odPxdó\'z svorz}1 s7n]c7Dych.
]) odpxdóN mclaltrv!th.
.]) ÓnJkołxń s7kLJntch.
5) poZoshl]ch odpadó\|
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.ffifł':fiffi," '
ful=iińJ_ ".-njjiŃ

llowa f008.05.22

.,'*';{.i*iir".il'""' 
BURMISTRZ lłowej

$,1,r'i:'::p; ''''.
Doqcf):cen za UŚ]ugikońL|ńalne ńa 20na ok.

w nawiązaniu do uchwalonych górnych stas,ek o!łat. przedŚtawiam do
fatrvierdzenia ceny za usługi komunalnĆ o charakteŹe uż}teczności publicaej:

4' 78'2r z| / n] (ne1to) -jako cenę dla rvylwórcy odpadów. za odbióĄ q,wóz
składotvanie nieczyśości stałych segregowanychi

5' 90'15zl/ mJ (netto).jako cenę dla v'ytwórcy odpadós'. za odbióĄ wywóz i
składowanie nieczystości Śtałych niesegregowanych;

6' 7'70 zł / ml (netto) jako cenę za odbióli lransporl ścieków do lunktu



KosayodbiolU Irańsport! Ś|ładoWanja odpadow

NazUlynaĘna9rodzeniJ.h
4 64!9

s! t9
iBadmt!!!tr!9!!!E!!!!t9!

zużyĆie pawa i m3tgE]Ó!

147 254 34262159,84

slawka za odbórodpadów 29,T4 2311

W\|.fF.i. Ś.atl f. rFk śfFśr F.r ' odÓżdór <.9'ógÓwar/!|-

Zb d4a we loqabarylowy.!
zb dr|a odpadoł |omuna ńych

50,99 44
33 805,16

74,21

Wy|czeni€slawkifametrszeŚcennyodpadównesegregÓwanyclr

KoŚ' zb qk se|9k!y!9
|osćnellowsześ Ódpadó!
Polr}.ie IosżóW ęqleqac] 0,88
op]aLa środoł s|owa n. n ese

slawka fa metr sześcienny
odpadów niese9regowanych 85 19 90,15



KALKULAC.'A
w}$'ozu niec4\rości p\nńy.h do st!.jj zlovcz.j

I'\\!\óznicc7],sościllynnychbeczkąaseniac)jnąopojenrnościl0nr]l'emnicach
ominy llola Ó łednim pDnieuiu rczjŁdu do ? km.

d{'d do nriejsca opróŻniauia fbionika bezodpbwo\€!o
ponrposnnic niccz] $ości pl-vmy.h

' lranspoń doŚtacjj7lesc7ej ńa oĆ/.vs/./.l.j ścieków

qE!6i lNzly

ll.25]xj'7ózl

l3 12 ztrg

t,5

1t%

Po.enńość beczkj l0 n3

= 63.12 zl

63.32 : l0 m3=6'33ŹIn 1n3

lI. wyRó7 niecz]Śości plym}ob beczką asenizacyj!ą o pojemności.1 mj N gBnica.h
g.rinylloua o śEdnnn promicniu rozjudu do 7 łn,

. do.Vd do ń. . .

. pofu powlnie nieczystości plynnych
tJsPoń do śacji zleltfej m ocz]'sfcfalni ścieków

Pncaciągnika |.]jgodz'Y0'75 - |.0 mlg
Paliło l 0mtg x 5'5l = 5.5l x j'7ó zl

Poiennośó btczki. n..

obslug!koszNosobowcl,]]qodz'\l],l27łl( . ]7.4i7l
= ,ll.ll zl

'11.2321| 4n3= r0,l0zl za 1n3

% ściekós'tj' 6'83 fl x 75 % = 5' l2 fl
% ściekówtj' l0'30 zł x 25 % = 2.58 zł


