
Zarzqdzenie nr 09 12012

W6jta Gminy Lqck
zdnia23 stvcznia 2012 roku

w sprarvie: ustalerria wysokoSci stawek oplat za dostar'vE ciepla z kotlorvni

ekologicznej w tr-4cku do budynk6w stanowiqcych r.r'lasnoS6 gminy.

Na podstawie art. 30 ust. I i ust. 2 pkt.3 usta*y z dr.ria 8 marca 1990r

o samotz4dzie gminnym ( Dz. U. z 200b Nr I 42, poz. I 59 I z p62n. nn.)

zarzqdzam co nastgpuj e :

s1

Okre$larn wysokoSi stawki oplaty za dostawq ciepla z kotlorvni ekologicznej

tr-qcku do budynk6rv stanorvi4cych rvlasnoSi gminy' zgodnie ze spolz4dzon4

kalkulacj4 stanowiqcq zalqcznik do niniejszego zalzqdzenia.

Koszt ogrzer.vania I m2 powierzcl.rni u2ytkorvej wynosi 4'58 zl netto -
zalqczn\krr l.

s2

Wykonanie Zarzqdzenie powierza siq Kierorvnikorvi GZK rv tr-4cku'

$3

Zarzalzeniervchodzi w 2ycie z dnietn 01 tnarca 2012 roku.



b.

7.

Zarl4cznik nr I d<l zarzqdzenia rvirjta nr 09/2012 z. dnia 23 sl,vcznia ?012r.

KALKULACJA

I . Koszt rvynagrodzcniir .1 palaczv i pochoduc ocl rwnagrodzc'ri : 1.2!-6l9JlZ!

2. W1'nagrodzenie pracou,nika bitu'o*ego i lxlchodnr'q{ r.vynsgrodzei. zaintul4cr'go sig

spraivam i kotlorvni: 29 359.00

ll. Koszt e nr-rgii elektr,vcznej 
"v 

201 I r.: 35 691.38 zl

4. Zakup palir.va:

Zrqbka cnergetl.czna:
203I nrp x I00,86 "= 201846.66 zl t wg. umowy)

850 mp x 113.78 = 96 7tlll.75 zl ( rv{ tuttou-'r')
l'rocin;-:

184 nip x -55,35 : l0 184..10 zl

5. Palirvo pozostale na stanie (znrnie.iszenie koszttirv):

ZrEbka energety"czna:
2,i0nrpx 100,86: 25215.0021
850 mp x I l3.7tl '''' 96 708.75 zl

LJsluga zlgbkorvauia wlasnego drcrvna - 216 rnp x -51,66 - l I 158.56 zl

Nlonitoring - !!f!'!is!
8. (.islugi firm zervnqtlzn-vch 8 L82.7721

(transpon. naPraw.v. przcgl4d"v', itp.)

9. Zakup urz4dzcri. u'vposir2cuia i rnat. cksploalacliin)ch - lll-0!lld1-Z!
(palirvo do ci4gnika i koparki" czqSci. rv1'posa2cnie kotkx'vni, itp.1

10. Oplaty Srodorviskorve - 3 198.06 zl

I l. Podatek od nieruchomoSci - !-E33J0-Z!

11. :\nrorryzac.ja za l0l I rok -.35 192.3{ zl

l.aczn]'koszf ogrzcwania :.162 l.l8,l9 zl

Por.vicrzchnia uZ1'tkorva bud,vnk6w:
Przedszkole - 517n2
l.llz4d Gmin)' - -507 nt2
Hirla Sporttrrva - 3002,60 n2
(iirnnaz-iurn - t)2{j rn2
Szkola Poclstarvorva - 2lJ2-1m2

Oinrtlck Zclro*ia 152 ntl
GZK-250 nt2

L4cznie:8.109m2

Koszr,r-lporv.uitr tkowa= 462 | 48,t 9 zl / 8,109 nrr= 54,96 z'l

34.,96 z.lll2 miesigcy= 1,58 zllm- posiclzchni u7\tktt\\\jJ.

Sporzrylziia: El2biela Zarvojek


