Zarządzenie BO.0050.83.2012
Burmistrza Ozimka
z dnia 12 lipca 2012 roku.

w sprawie ustalenia kalkulacji cen jednostkowych robót budowlanych do dokonania
oszacowania szkód powstałych wskutek gradobicia, które miało miejsce 3 lipca 2012r.
Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U.
z 1996 roku Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami/
zarządzam co następuje:
§ 1
Gminna komisja powołana zarządzeniem Nr BO.00.50.75.2012 z dnia 4 lipca 2012r.
Burmistrza Ozimka w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. szacowania szkód powstałych
wskutek gradobicia, które miało miejsce 3 lipca 2012r. dokonuje szacowania strat na
podstawie tabeli elementów scalonych.

§2
Sposób szacowania określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr BO.0050.83.2012
z dnia 12 lipca 2012r.

Kalkulacja cen jednostkowych robót budowlanych do dokonywania
oszacowania strat po gradobiciu, które miało miejsce w dniu 3 lipca 2012r.
w oparciu o nakłady scalone
Lp
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Wykaz robót budowlanych
Wymiana dachówki ceramicznej karpiówka
Wymiana dachówki cementowej zakładkowej
Wymiana dachówki cementowej karpiówka
Wymiana dachówki ceramiczna zakładkowa
Wymiana dachówki cementowa karpiówka
podwójna
Wymiana pokrycia dachowego z płyt falistych
eternit
Wymiana dachówki typu BRASS
Pokrycie dachów płytami falistymi
bitumicznymi ONDULINE
Pokrycie dachów płytami PCV trapezowymi

Cena jednostkowa
3,70 zł/ szt.
4,43 zł/ szt.
2,80 zł/szt.
5,53 zł/ szt.
3,70zł/ szt.

Pokrycie dachowe z papy jednowarstwowo papa
zwykła asfaltowa
Wykonanie obróbek blacharskich
malowanie
Wymiana szyby- zbrojona wyłaz dachowy
Gąsiory
Panel podłogowy
Wymiana rynny PCV
Wymiana rynny
Szklenie okna – szyba pojedyńcza
Szklenie okna – szyba zespolona
Szklenie okna dachowego
Deska barlinecka
Wełna mineralna

35,00 zł/ m2

21,15 zł/ m2
10,00zł/ szt
21,15 zł/m2
20,00 zł/ m2

10,00 zł/ m2
5,90 zł/ m2
150 zł/ m2
30zł/ szt.
70 zł/szt.
10 zł/m
20 zł/m
100 zł/ m2
200 zł/ m2
200 zł/m2
120 zł/ m2
10zł / m²

