
 

 

                                                  

CENNIK   
usług wywozu  odpadów budowlanych, wielkogabarytowych, 

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

[ obowiązuje od dnia 1 lipca 2019 roku ]  

1. Cena usługi  wywozu  kontenera na: 
a) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów [ kod 17 01 01 ] 
b) gruz ceglany [ kod 17 01 02 ] 
c) gleba i ziemia w tym kamienie [ 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 320,00 25,60 345,60 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

100,00 8,00 108,00 

2. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) odpady wielkogabarytowe 
b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

Lp. Typ  kontenera 
Cena  usługi wywozu  kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

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

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

100,00 8,00 108,00 

3. Cena  usługi  wywozu  kontenera na: 
a)  odpady ulegające biodegradacji,  
b) odpady zielone 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

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

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  

250,00 20,00 270,00 

4. Cena usługi wywozu kontenera zawierającego: 
a)  odpady  inne niż zmieszane odpady komunalne tj.:  gruz; odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi  wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  [ odkryty, zakryty ]  7 m³ 600,00 48,00 648,00 

5. Cena usługi wywozu kontenera zawierającego: 
b) zmieszane odpady  budowlane i remontowe tj.:  worki, folia, styropian, taśmy itp. 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi  wywozu kontenera* 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  [ odkryty, zakryty ]  7 m³ 450,00 36,00 486,00 

*  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., 



 

 

 
 

6. Cena usługi wywozu kontenera na: 
a) odpady  niesegregowane  [ zmieszane odpady komunalne ] 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi  wywozu kontenera* 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  [ odkryty, zakryty ]  7 m³ 160,00 12,80 172,80 

*  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., 

 

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

Lp. Typ  kontenera 
Dodatkowa cena za rozpoczętą dobę pow. 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, 

 
 
 
 

ZGKiM Mońki sp. z o.o.  ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki  
Wydział Oczyszczania i Zieleni 

Tel. 85 716 27 64, 85 716 26 63;  e-mail: oczyszczanie@zgkimmonki.pl 

 


