Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Mońkach sp. z o.o.
ul. Kolejowa 21, 19 – 100 Mońki
Tel./fax. [ 85 ] 716 27 64; [ 85 ] 716 26 63
e-mail: zgkimmonki@poczta.onet.pl, www.zgkimmonki.pl

ODBIÓR STYROPIANU
- BUDOWLANY - CZYSTY
EPS: biały, „dalmatyńczyk”, grafitowy;
XPS styrodur
- OPAKOWANIOWY
- SPOŻYWCZY
- GRANULAT
- POPRODUKCYJNY
Odbiór styropianu [ system workowy ] jest realizowany:
 w oznakowanych workach z usługą odbioru. Załadunek styropianu do worków w własnym zakresie. Odbiór
worków, załadunek, transport i zagospodarowanie w cenie zakupu worka.
 w oznakowanych workach bez usługi odbioru. Załadunek i dostarczenie worków we własnym zakresie – baza
Spółki ul. Kolejowa 21 teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ]


UWAGA
Do worka wrzucamy

WYŁĄCZNIE CZYSTY STYROPIAN.

STYROPIAN nie może być zabrudzony pianką, klejem, siatką, ziemią itp.,
Musi mieć usunięte naklejki, taśmy, paski, folie itp..
W worku

nie mogą się znajdować

inne odpady budowlane lub komunalne.

Zasady odbioru worków ze styropianem:
 zakup worków na styropian z usługą odbioru,
 przy zakupie worków z usługą odbioru – odbiór na zgłoszenie telefoniczne w terminie do 3 dni roboczych,
 zakup worków na styropian bez usługi odbioru - dostarczenie worków we własnym zakresie – baza Spółki ul.
Kolejowa 21 teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ]

Pracownicy odbierający worki ze styropianem będą sprawdzać zawartość worków. W przypadku
stwierdzenia w trakcie załadunku i odbioru zanieczyszczonego styropianu lub innych odpadów zostanie
naliczona opłata dodatkowa ujęta w cenniku odbioru styropianu.

Sprzedaż worków na styropian:
Kasa Spółki ul. Kolejowa 21 [ poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 14.30 ]
Uzgadnianie terminu odbioru, szczegółowe informacje:
Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 27 64, oczyszczanie@zgkimmonki.pl
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NIP 5461393135; REGON 366211644; KRS:0000686609; BDO 000008333
Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 16 528 000,00 zł
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Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 23/2021
Prezesa Zarządu ZGKiM Mońki sp. z o.o.
z dnia 9 czerwca 2021 roku

CENNIK ODBIORU
STYROPIANU
BUDOWLANY – CZYSTY; EPS: biały, „dalmatyńczyk”, grafitowy; XPS styrodur
OPAKOWANIOWY, SPOŻYWCZY, GRANULAT, POPRODUKCYJNY

Worki na styropian z usługą odbioru
Cena usługi [ zł ]/szt.
podatek
netto
brutto
VAT 8 %

Lp.

Rodzaj usługi

1

Worek na styropian – worek bezbarwny do 0,4 m³
z usługą odbioru

13,43

1,07

14,50

Dopłata do worka za zanieczyszczenie styropianu
oraz zawartości worka innymi rodzajami odpadów

27,78

2,22

30,00

2

Uwagi

Cena jednorazowego zakupu
oraz odbioru oznakowanego
worka zakupionego w
ZGKiM Mońki sp. z o.o.

Worki na styropian bez usługi odbioru
Cena usługi [ zł ]/szt.
podatek
netto
brutto
VAT 23 %

Lp.

Rodzaj usługi

1

Worek na styropian – worek bezbarwny do 0,4 m³
bez usługi odbioru

9,76

Opłata dodatkowa do worka za zanieczyszczenie
zawartości worka innymi rodzajami odpadów

24,39

2

2,24

5,61

Uwagi

12,00

30,00

Cena zakupu oznakowanego
worka w
ZGKiM Mońki sp. z o.o.

UWAGA


cennik dotyczy wyłącznie worków zakupionych w ZGKiM Mońki sp. z o.o.,



przy zakupie worków z usługą odbioru – odbiór na zgłoszenie telefoniczne w terminie do 3 dni roboczych,



przy zakupie worków bez usługi odbioru – dostarczenie worków we własnym zakresie – baza Spółki ul. Kolejowa 21
teren Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych [ PSZOK ]

Sprzedaż worków na styropian:
Kasa Spółki ul. Kolejowa 21 [ poniedziałek – piątek godz. 7.00 – 14.30 ]
Uzgadnianie terminu odbioru, szczegółowe informacje:
Wydział Oczyszczania i Zieleni tel. 85 716 27 64, oczyszczanie@zgkimmonki.pl
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