
 

 

                                                  

CENNIK   
usług wywozu  odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, 

 ulegających biodegradacji i niesegregowanych [ zmieszanych ] 
z  nieruchomości niezamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Mońki 

[ obowiązuje od dnia 1 grudnia 2018 roku ]  

1. Cena  usługi  wywozu kontenera z: 
a) odpadami betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów [ kod 17 01 01 ] 
b) gruzem ceglanym [ kod 17 01 02 ] 
c) glebą i ziemią w tym kamieniami [ kod 17 05 04; 20 02 02 ] 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi  wywozu  kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener odkryty  5 – 7 m³ 300,00 24,00 324,00 

2. Cena usługi wywozu  kontenera z: 
a)  odpadami wielkogabarytowymi [ kod 20 03 07 ]  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 400,00 32,00 432,00 

3. Cena usługi wywozu  kontenera z: 
a)  odpadami ulegającymi biodegradacji [ kod 20 02 01 ] 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu  kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 250,00 20,00 270,00 

4. Cena  usługi  wywozu  kontenera z: 
a)  odpadami niesegregowanymi  -  [ zmieszane ] odpady komunalne 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera* 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  [ odkryty, zakryty ]  7 m³ 150,00 12,00 162,00 
 

*  do ceny usługi  wywozu kontenera zostanie doliczona cena za przyjęcie  odpadów w ZZO w Koszarówce, gm. 
Grajewo zgodnie z  obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 

5. Cena dodatkowa za każdą rozpoczętą dobę powyżej 3, w ramach usługi wywozu kontenera: 

Lp. Typ  kontenera 
Dodatkowa cena za rozpoczętą dobę powyżej 3  

netto podatek VAT 8 % brutto 

1  Kontener na odpady budowlane 5 – 7 m³ 

25,00 2,00 27,00 
2 Kontener KP-7 na odpady komunalne niesegregowane 

3 
Kontener na odpady wielkogabarytowe, odpady 
ulegające biodegradacji, 
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