
UCHWAŁA NR LXXVII/437/2022 
RADY GMINY RUDZINIEC 

z dnia 27 października 2022 r. 

w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. 
z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.) i art. 15 ust. 3 pkt 1, art. 219 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku 
o finansach publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) 

Rada Gminy Rudziniec  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawki jednostkowe dotacji przedmiotowych dla Zakładu Budżetowego Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej w Rudzińcu w następującej wysokości: 

1) do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej pustostanów wchodzących w zasób komunalny 
Gminy Rudziniec w wysokości 1,28 zł/rok; 

2) do kosztów utrzymania 1 m2 powierzchni użytkowej lokali użytkowych, stanowiących zasób komunalny 
Gminy Rudziniec wykorzystywanych do realizacji celów publicznych w wysokości 5,28 zł/1miesiąc; 

3) do kosztów prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w wysokości 310,68 zł/ 
dzień; 

4) do kosztów wyposażenia nieruchomości z terenu Gminy Rudziniec w pojemniki do zbierania odpadów 
komunalnych w wysokości 54,20 zł/sztukę; 

5) do kosztów utrzymania cmentarza komunalnego w Rudzińcu w wysokości 0,24 zł za 1m2 powierzchni 
cmentarza  /1 miesiąc;  

6) do kosztów jednokrotnego mechanicznego koszenia 1 m2 działek stanowiących zasób komunalny Gminy 
Rudziniec w wysokości 0,34 zł; 

7) do kosztów jednokrotnego ręcznego koszenia 1 m2 działek stanowiących zasób komunalny Gminy 
Rudziniec w wysokości 0,50 zł; 

8) do kosztów utrzymania kąpieliska „Słoneczna Plaża”, położonego nad Zbiornikiem Pławniowice 
w miejscowości Niewiesze, tytułem zabezpieczenia ratowniczego na kąpielisku, w wysokości 6,98 zł za 
1 m2 kąpieliska/1 sezon; 

9) do kosztów utrzymania 1 m2 placów zabaw zlokalizowanych na działkach stanowiących zasób komunalny 
Gminy Rudziniec w wysokości 16,10 zł/rok;  

10) do kosztów utrzymania 1 m2 skate parku w Rudzińcu w wysokości 7,70 zł/rok; 

11) do kosztów utrzymania 1 m2 alejek w parku w Poniszowicach w wysokości 7,00 zł/ rok; 

12) do kosztów utrzymania 1 m2 siłowni zlokalizowanych na działkach stanowiących zasób komunalny 
Gminy Rudziniec w wysokości 3,50 zł/rok; 

13) do kosztów utrzymania 1 metra bieżącego ścieżek rowerowych zlokalizowanych wokół Zbiornika 
Pławniowice w wysokości  3,00zł/rok; 

14) do kosztów zimowego utrzymania 1 metra bieżącego dróg gminnych i wewnętrznych w wysokości  
2,13 zł/rok; 

15) do kosztów dostarczenia 1 m3  wody w wysokości 0,37 zł; 

16) do kosztów odbierania 1 m3 ścieków w wysokości 0,63 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Andrzej Szołtysik 
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