
UCHWAŁA NR 12/2020 
ZARZĄDU ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W 

MSZCZONOWIE 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez  Związek  Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” 
z siedzibą w Mszczonowie 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz § 4 pkt 2  Statutu Związku Międzygminnego  „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą 
w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 07 grudnia 2002 r., Nr 314 poz. 8433 z późn. zm.) i § 
1 Uchwały Nr XV/36/04 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą 
w Mszczonowie  z dnia 29 grudnia 2004 r.w sprawie upoważnienia Zarządu Związku  Międzygminnego 
„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie do ustalenia  opłat za usługi, Zarząd  Związku uchwala  co 
następuje: 

§ 1.  Ustala się następujące stawki za usługi prowadzone przez Związek Międzygminny „Mazowsze 
Zachodnie” w Mszczonowie w zakresie zbierania, gromadzenia i utylizacji padliny: 

1. Stawki za usługi dla członków Związku: 

1) koszty wynagrodzenia pracowników – w wysokości   1.500,00   zł miesięcznie, 

2) koszty energii – w wysokości 1/7 kosztów zużycia, 

3) koszty związane z bieżącym utrzymaniem obiektu (remonty, konserwacje, naprawa urządzeń chłodniczych, 
wywóz odpadów i nieczystości ciekłych, ubezpieczenie obiektu) oraz samochodu specjalnego do przewozu 
padłych zwierząt (remonty, konserwacje, przeglądy techniczne i ubezpieczenie AC, OC, NW)  – w wysokości 
1/7 kosztów 

2. Ustala się stawkę ryczałtową w wysokości 1.700,00 zł brutto miesięcznie za usługi świadczone przez 
Związek dla jednostek nie będących członkami Związku, w zakresie zbierania, gromadzenia i utylizacji padliny. 

§ 2.  Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Związku i Skarbnikowi Związku w jego 
zakresie działania. 

§ 3.  Traci moc uchwała Nr 18/2017 z dnia 09 listopada 2017 r. Zarządu Związku Międzygminnego 
„Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie w sprawie określenia stawek za usługi świadczone przez  
Związek  Międzygminny „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie.  

§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Zarządu 
Związku 

 
 

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek 
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