
ZARZĄDZENIE NR 3/18 

WÓJTA GMINY GNOJNO 

z dnia 8 stycznia 2018 r. 

w sprawie ustalenia zasad wynajmu koparko-ładowarki Komatsu WB91R-5 i wysokości opłat za 

świadczone usługi 

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

z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

§ 1.1. Zezwala się na świadczenie odpłatnych usług koparko-ładowarką Komatsu WB91R-5 osobom 

fizycznym, osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym - zamieszkałym na terenie Gminy Gnojno lub 

prowadzącym działalność na terenie Gminy Gnojno. 

2. Świadczenie usług, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po zabezpieczeniu potrzeb gminy, 

w ramach tzw. „wolnej mocy przerobowej”. 

3. Zamówienia wynajmu sprzętu należy dokonać w Urzędzie Gminy w Gnojnie w formie pisemnej lub 

ustnej. 

4. Dyspozycję co do możliwości wykonania usługi wydaje Wójt, Sekretarz lub Kierownik Referatu 

Inwestycji i Infrastruktury (po konsultacji z Wójtem). 

§ 2.1. Ustala się stawki opłaty za usługę koparko-ładowarki w wysokości: 

1) 90,00 zł netto za jedną godzinę pracy; 

2) 25,00 zł netto za jedną godzinę przestoju. 

2. Do stawek określonych w ust. 1 należy doliczyć podatek VAT według obowiązującej stawki. 

3. Cena, o której mowa w ust. 1, obejmuje koszty związane z pracą sprzętu, operatora, przestoju sprzętu 

u Zamawiającego, dojazdu sprzętu do Zamawiającego oraz jego powrotu. 

4. Czas usługi sprzętu liczony jest od chwili jego wyjazdu do Zamawiającego do momentu powrotu do 

bazy (Urząd Gminy w Gnojnie) lub do zakończenia pracy. 

§ 3. Operator sprzętu obowiązany jest uzyskać od Zamawiającego pisemne potwierdzenie czasu pracy 

(w godzinach i minutach) wynajmowanego sprzętu w karcie pracy. 

§ 4.1. Rozliczenie za wykonaną usługę nastąpi poprzez wystawienie Zamawiającemu faktury VAT 

w terminie 7 dni od momentu wykonania usługi. 

2. Podstawą rozliczenia jest karta pracy potwierdzona przez Zamawiającego. 

3. Zamawiający zobowiązany jest uregulować należność w terminie 14 dni od daty otrzymania faktur 

VAT, wpłacając należność w kasie lub na rachunek bankowy urzędu gminy wskazany na fakturze. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie nr 18/14 Wójta Gminy Gnojno z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie ustalenia 

zasad i opłat za wynajem koparko-ładowarki Komatsu WB91R-5 i wysokości opłat za świadczone usługi. 

§ 6.1. Wykonanie zarządzenia zleca się operatorowi koparki oraz pracownikom urzędu. 

2. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

WÓJT 

Zbigniew Janik 
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