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ODBIÓR  ODPADÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ 
folii po sianokiszonce,  

worków po nawozach, worków jutowych w tym „big-bag”, sznurków 
 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o. w miesiącu grudniu 2020 roku 
organizuje na terenie Gminy Mońki płatny odbiór odpadów z działalności rolniczej tj. folii po sianokiszonce, worków 
po nawozach, worków jutowych w tym „big-bag”, sznurków.  

 

 Odbiór nie obejmuje: siatek, folii pryzmowej i tunelowej 
 

Ze względu na wynegocjowane przez Gminę Mońki korzystne warunki opłaty za zagospodarowanie odpadów, 
przekazywane odpady w ramach odbioru przez Spółkę muszą być posegregowane rodzajami i kolorami.  

 
 

Odbiór  folii po sianokiszonce będzie realizowany: 
 

 kontenerem hakowym odkrytym KP-7 lub KP-10. Załadunek folii do kontenera we własnym zakresie przez 
rolnika. Podstawienie, odbiór i transport do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym w cenie wynajmu 
kontenera. 

 w oznakowanych workach na folię po sianokiszonce zakupionych w Spółce. Załadunek folii do worków w 
własnym zakresie przez rolnika. Odbiór worków, załadunek i transport do Zakładu Recyklingu w Dolistowie 
w cenie zakupu worka.  
 
 

FOLIA MUSI BYĆ CZYSTA, POSEGREGOWANA KOLORAMI, NIE MOŻE ZAWIERAĆ INNYCH 
RODZAJÓW FOLII, WORKÓW, SZNURKÓW, SIATEK 

Dopuszcza się śladowe ilości zanieczyszczeń organicznych [ trawa, siano itp. ]. W odbieranej folii nie 
mogą się znajdować: piach, ziemia [ w ilościach większych niż standardowe zabrudzenie ], kamienie, 

sznurki, siatki, worki po nawozach, worki jutowe oraz inne odpady 
 

Odbiór worków po nawozach, worków jutowych w tym „big-bag”, sznurków będzie realizowany: 
 

 w oznakowanych workach [ na folię po sianokiszonce ] zakupionych w Spółce. Załadunek worków po 
nawozach, worków jutowych, worków big-bag, sznurków do worków w własnym zakresie przez rolnika. 
Odbiór worków, załadunek i transport do Zakładu Recyklingu w Dolistowie w cenie zakupu worka.  

 

ODPADY W WORKACH MUSZĄ BYĆ POSEGREGOWANE RODZAJAMI, NIE MOŻNA MIESZAĆ  
INNYCH RODZAJÓW i KOLORÓW FOLII, WORKÓW, SZNURKÓW, SIATEK itp. 

 

Zasady odbioru folii po sianokiszonce, worków po nawozach, worków jutowych, sznurków: 
 

 zamówienie kontenera: Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 27 64 lub zgkimmonki@poczta.onet.pl 
 zakup worków na folię w siedzibie Spółki ul. Kolejowa 21, 

 

 po zgłoszeniu telefonicznym Spółka odbierze od właściciela gospodarstwa załadowany kontener lub worki  które 
zostaną przekazane do Zakładu Recyklingu w Dolistowie Starym, 

 
 

Pracownicy odbierający folię nie będą sprawdzać zawartości kontenera i worków. W przypadku 
stwierdzenia w trakcie rozładunku nadmiernego zanieczyszczenia foli lub zmieszania jej kolorami zostaną 

naliczone do kontenera i worków dodatkowe opłaty ujęte w cenniku odbioru.   
 

Obsługa odbioru folii po sianokiszonce:  
Wydział Oczyszczania i Zieleni  tel. 85 716 27 64, zgkimmonki@poczta.onet.pl 
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CENNIK ODBIORU  
folii po sianokiszonce, worki po nawozach, worki jutowe w tym „big-bag”, sznurki 

 

 

Worki  z folią po sianokiszonce, workami po nawozach, workami jutowymi w tym „big-bag”, 
sznurkami  z usługą odbioru*  

 

Lp. Rodzaj usługi 
Cena usługi [ zł ]/szt. * 

Uwagi 
netto 

podatek 
VAT 8 % 

brutto 

1 

Worek z folią po sianokiszonce, workami po 
nawozach, workami jutowymi, workami „big-
bag”, sznurkami  –  worek bezbarwny do 160 

litrów z usługą odbioru 

18,52 1,48 20,00 
Cena za jednorazowy odbiór  

oznakowanego worka 
zakupionego w 

 ZGKiM Mońki sp. z o.o. 
 

2 
 
 

Opłata dodatkowa do worka za 
zanieczyszczenie zawartości worka innymi 

rodzajami odpadów 
37,04 2,96 40,00 

 

* dotyczy wyłącznie worków zakupionych w ZGKiM Mońki sp. z o.o. 

 

Kontenery na folię po sianokiszonce 

1. Cena usługi wywozu kontenera na: 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi  wywozu kontenera [ zł ] 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  [ odkryty ] KP 7 - 10 m³ 166,67 13,34 180,00 

2 
Dopłata za stwierdzone w kontenerze zanieczyszczenie 
folii [  ziemia, kamienie, słoma, obornik, zmieszanie folii 
w różnych kolorach, zmieszanie z innymi odpadami itp. ]  

200,00 16,00 216,00 

2. Opłata dodatkowa za każdą rozpoczętą dobę powyżej 1, w ramach usługi wywozu kontenera:  

Lp. Typ  kontenera 

Dodatkowa opłata [ zł ] za rozpoczętą dobę 
powyżej 1 

netto podatek VAT 8 % brutto 

1  Kontener  KP  7 – 10 m³ 25,00 2,00 27,00 

 
 


