ZARZĄDZENIE NR 2/2022
Prezesa Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem – Nidzie
Sp. z o.o. z dnia 03.01.2022 r.
w sprawie ustalenia cenników opłat za usługi wykonywane przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rucianem – Nidzie Sp. o.o.

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej Zakład Gospodarki Komunalnej
w Rucianem-Nidzie Sp. z o.o. świadczy odpłatne usługi dla mieszkańców Gminy
Ruciane - Nida w zakresie
usług
pogrzebowych, wywozu nieczystości
płynnych,
porządkowych i wodno-kanalizacyjnych.

§1

Z dniem 03.01.2022 wprowadza się zaktualizowane cenniki opłat usług świadczonych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rucianem – Nidzie Sp. z o.o.:
1. Cennik opłat za usługi pogrzebowe i cmentarne na terenie cmentarzy komunalnych
w Rucianem – Nidzie i Ukcie (cennik stanowi załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia).
2. Cennik usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na terenie
Miasta i Gminy Ruciane -Nida (cennik stanowi załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia).
3. Cennik wywozu nieczystości płynnych (cennik stanowi załącznik nr 3 do niniejszego
zarządzenia).
4. Cennik usług porządkowych na cmentarzach komunalnych w gminie Ruciane – Nida
(cennik stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia).
5. Cennik usług specjalistycznych i najmu sprzętu z operatorem (cennik stanowi
załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia).

§2
Niniejsze zarządzenie zostaje poddane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie
internetowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rucianem – Nidzie Sp. o.o.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.01.2022 r.

Załącznik nr 1

Cennik
Opłat za usługi pogrzebowe i cmentarne na terenie cmentarzy komunalnych
w Rucianem – Nidzie i Ukcie.
Lp
.

Rodzaj usługi

Cenna jednostkowa
brutto w zł

1

Usługa pogrzebowa dla osoby dorosłej w okresie letnim (1 IV-31 X)

600

2

Usługa pogrzebowa dla osoby dorosłej w dni wolne od pracy

800

3

Usługa pogrzebowa dla osoby dorosłej w okresie zimowym (1 XI-31
III)
Usługa pogrzebowa dla dziecka w okresie letnim (1 IV-31 X)
Usługa pogrzebowa dla dziecka w zimowym (1 XI-31 III)
Usługa pogrzebowa dla dziecka w dni wolne od pracy
Usługa pogrzebowa w pomniku w okresie letnim (1 IV-31 X)
Usługa pogrzebowa w pomniku w dzień wolny od pracy
w okresie letni (1 IV-31 X)

650

9
10

Usługa pogrzebowa w pomniku w okresie zimowym (1 XI-31 III)
Usługa pogrzebowa w pomniku w dzień wolny od pracy
okres zimowy (1 XI-31 III)

700
1000

11
12
13
14
15
16
17
18

Opłata za miejsce ziemne na 1 urnę
Wykopanie i zasypanie miejsca na urnę w istniejącym grobie
Opłata za pozwolenie na postawienie pomnika pojedynczego
Opłata za pozwolenie na postawienie pomnika podwójnego
Opłata za korzystanie z kaplicy
Wjazd na cmentarz
Wykonanie grobu murowanego pojedynczego przez ZGK
Wykonanie grobu murowanego podwójnego przez ZGK

350
265
85
160
50
50
2000
3000

4
5
6
7
8

220
320
320
590
880

Załącznik nr 2

Cennik
Usług związanych z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków na terenie miasta
i gminy Ruciane -Nida

Lp.
1
2

Rodzaj usługi
Wydanie zaświadczenia o jakości wody
Wydanie duplikatu dokumentu

Cenna brutto
50
20

3

Plombowanie wodomierza (po zerwaniu plomby przez
użytkownika)

4

Montaż i demontaż wodomierza na życzenie klienta + dojazd

5

Czasowy demontaż wodomierza z zakorkowaniem i
zaplombowaniem przyłącza

160

6

Wymiana zaworu przy wodomierzu do średnicy 25 mm,
powyżej średnicy25 mm

100
120

7

Legalizacja wodomierza z oceną IMiW na życzenie odbiorcy

8
9

Zakręcenie zasuwy na sieci wodociągowej na życzenie klienta
Otwarcie zasuwy na sieci wodociągowej na życzenie klienta

10

Przywrócenie dostawy wody po uprzednim odcięciu z powodów
zawartych w Atr. 8 pkt. 1, Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r.

11

Wykonanie przyłącza wodociągowego/kanalizacyjnego bez
przejścia pod drogą do 10mb w zależności od zakresu robót

12

Naprawa przyłącza jeżeli zostało uszkodzonego z winy
użytkownika

13

Nieuzasadnione wezwanie do awarii

100
150-250 plus zakup
wodomierza

wg f-ry z IMiW + koszt
wysyłki
100
100
250
1600-2000
wg zużycia materiałów i
przepracowanych
roboczogodzin

150

14

Czyszczenie pomp PRESKPOL/INWAP zapchanych z winy
użytkownika bez wymiany uszkodzonych części

150

15

Czyszczenie pomp PRESKPOL/INWAP z wymianą uszkodzonych
części z powodu zapchania

150

wg ustawy z dnia 07.06.01 r. o
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i
odprowadzanie ścieków

16

Opłata za nielegalny pobór wody lub / i odprowadzenie ścieków

19

Roboczogodzina do świadczenia robót odpłatnych wykonywanych
jednorazowo na zlecenie ( bez wyceny kosztorysowej)
Odbiory sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej w stanie odkrytym
-odcinek do 50 m
- każde następne rozpoczęte 50 m

250
100

Odbiory końcowe sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
- odcinek do 50 m
- każde następne rozpoczęte 50 m

350
100

22

Monitorowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej

300

23

Monitorowanie 1 mb sieci kanalizacyjnej

20

21

50

5

Do każdej usługi doliczamy koszt dojazdu w kwocie 3 zł/km.

Załącznik nr 3

Cennik
Wywozu nieczystości płynnych

Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Miejscowość
Rucian-Nida
Wygryny
Śwignajno
Wejsuny
Ukta
Wojnowo
Nowa Ukta
Gałkowo
Krzyże
Karwica
Niedźwiedzi Róg
Skonal
Kadzidłowo

Cena brutto
200
250
250
250
300
300
300
300
300
300
300
300
300

Załącznik nr 4

Cennik
Usług porządkowych na cmentarzach komunalnych w Gminie Ruciane – Nida

USŁUGA
SPRZĄTANIA

GRÓB
POJEDYŃCZY

GRÓB
PODWÓJNY

GROBOWIEC

Wizyta jednorazowa

od 50,00 zł

od 60,00 zł

od 80,00 zł

2 wizyty w roku

od 80,00 zł

od 100,00 zł

od 80,00 zł

4 wizyty w roku

od 140,00 zł

od 180,00 zł

od 80,00 zł

6 wizyt w roku

od 195,00 zł

od 230,00 zł

od 80,00 zł

8 wizyt w roku

od 240,00 zł

od 290,00 zł

od 80,00 zł

12 wizyt w roku

od 350,00 zł

od 450,00 zł

od 80,00 zł

24 wizyty w roku

od 650,00 zł

od 800,00 zł

od 80,00 zł

Powyższy cenni zawiera cenny sugerowane. Do każdego grobu podchodzimy
indywidualnie, również w zakresie ustalania kosztów prac. Szczegółowe informacje
udzielamy po uzyskaniu niezbędnych danych o miejscu pochówku Państwa bliskich.
„12 wizyt w roku” – wykonując opiekę nad grobem „12 wizyt w roku” gratis otrzymują
Państwo: jedną wizytę na grobie lub pastowanie z nabłyszczaniem pomnika.
„24 wizyty w roku” – wykonując opiekę nad grobem „24 wizyt w roku” gratis
otrzymują Państwo: dwie wizyty na grobie lub dwie usługi pastowania z
nabłyszczaniem pomnika.

Cennik usług dodatkowych:





konserwacja pomnika na zimę – 15 zł,
pastowanie z nabłyszczaniem pomnika pojedynczego – 20 zł,
pastowanie z nabłyszczaniem pomnika podwójnego – 30 zł,
montaż ławki cmentarnej – cena zależy od rodzaju ławki.

Załącznik nr 5

Cennik
Usług specjalistycznych i najmu sprzętu z operatorem

Lp.
1
2
3
4
5
6

Rodzaj usługi
Usługi rębakiem
Zrębki w big bagu
Zrębki w workach jutowych o objętości 100 l
Usługa transportowa samochodem ciężarowym DAF
Usługa koparko-ładowarką JCB 4CX
Usługa ciągnikiem

Cenna brutto
160 za 1h
70,00 zł za 1 big bag
(powyżej 3 big bagów umożliwiamy
negocjacje cenowe)

8,00 zł za 1 worek
180zł za 1h
170 zł za 1h
160 zł za 1h

