
 
Uchwała Nr XXXIV/158/2005 

Rady Miejskiej w Ujeździe 
z dnia 28 kwietnia 2005 roku 

 
 

               w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do ustalania cen i opłat za usługi komunalne 
o charakterze uŜyteczności publicznej świadczone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i 
Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd. 
 
 
           Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce 
komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 
106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 199, poz. 1937) Rada 
Miejska w Ujeździe uchwala co następuje : 
 
 

§ 1 
 

                            Powierza się Burmistrzowi Ujazdu ustalanie wysokości cen jednostkowych za 
usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej świadczonych przez ZGKiM w 
Ujeździe w zakresie: 

1. stawka roboczo godziny dla celów kosztorysowych 
2. usługa wynajmu ciągnika z przyczepą 
3. usługa wynajmu ciągnika z piaskarką 
4. usługa wynajmu koparki 
5. usługa wynajmu piły do asfaltu 
6. usługa wynajmu wibratora 
7. usługa wynajmu urządzenia wysokociśnieniowego ,,WUKO” 
8. usługa wynajmu samochodu dostawczego ,,POLONEZ TRUCK” 
9. usługa wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 

 
Przewodniczący obrad 

Piotr Kołodziej 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



           Uzasadnienie do uchwały w sprawie upowaŜnienia Burmistrza do ustalania cen zakresie 
opłat za usługi komunalne o charakterze uŜyteczności publicznej w zakresie: 

1. stawka roboczo godziny dla celów kosztorysowych 
2. usługa wynajmu ciągnika z przyczepą 
3. usługa wynajmu ciągnika z piaskarką 
4. usługa wynajmu koparki 
5. usługa wynajmu piły do asfaltu 
6. usługa wynajmu wibratora 
7. usługa wynajmu urządzenia wysokociśnieniowego ,,WUKO” 
8. usługa wynajmu samochodu dostawczego ,,POLONEZ TRUCK” 
9. usługa wywozu nieczystości płynnych za pomocą samochodu asenizacyjnego 

 
              Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 
1996 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego postanawia o wysokości cen  
i opłat za usługi komunalne lub na podstawie art. 4 ust. 2 organ stanowiący jednostki 
samorządu terytorialnego moŜe powierzyć w/w uprawnienia organom wykonawczym tych 
jednostek. 
              W związku z koniecznością ustalenia nowych cen na usługi komunalne o charakterze 
uŜyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM Ujazd zaistniała konieczność podjęcia 
uchwały Rady Miejskiej w sprawie jak wyŜej. 
 
 
 
 
  
 
 
 


