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                                                                                                                                                              Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 25/2019  
                                                                                                                                     Prezesa Zarządu ZGKiM Mońki sp. z o.o.   

                  z dnia 9 grudnia 2019 rok 

CENNIK ODBIORU ODPADÓW  
od podmiotów gospodarczych i instytucji  z terenu Miasta i Gminy Mońki  

 
obowiązuje od 1 stycznia 2020 roku 

 

Pojemniki  i  kontenery 

 
 

Rodzaj usługi 

Cena usługi [ zł ] 

Uwagi 
netto 

podatek 
VAT 8 % 

brutto 

 

Niesegregowane [ zmieszane ] odpady komunalne  
 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 120 dm³ 

27,00 2,16 29,16 
Pojemnik typu SM-110 

Pojemnik typu MGB-120 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 240 dm³ 

54,00 4,32 58,32 Pojemnik typu MGB-240 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 360 dm³ 

81,00 6,48 87,48 Pojemnik typu MGB-360 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 1,10 m³ 

145,00 11,60 156,60 
Pojemnik typu MGB-1100 

Pojemnik typu PA-1100 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika KP – 5  

120,00 11,60 129,60 

+ opłata za zagospodarowanie 
odpadów zgodnie z 

obowiązującym cennikiem BIOM 
sp. z o.o. 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika KP – 7 

120,00 11,60 129,60 

+ opłata za zagospodarowanie 
odpadów zgodnie z 

obowiązującym  cennikiem BIOM 
sp. z o.o. 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika KP – 10 

120,00 11,60 129,60 

+ opłata za zagospodarowanie 
odpadów zgodnie z 

obowiązującym cennikiem BIOM 
sp. z o.o. 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych  z 
pojemnika KP – 13 

120,00 11,60 129,60 

+ opłata za zagospodarowanie 
odpadów zgodnie z 

obowiązującym cennikiem BIOM 
sp. z o.o. 
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Rodzaj usługi 

Cena usługi [ zł ] 

Uwagi 
netto 

podatek 
VAT 8 % 

brutto 

 

Segregowane odpady komunalne  
 
 

Tworzywa sztuczne i metale 
 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 120 dm³ 

14,50 1,16 15,66 Pojemnik typu MGB-120 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 240 dm³ 

28,50 2,28 30,78 Pojemnik typu MGB-240 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 360 dm³ 

40,00 3,20 43,20 Pojemnik typu MGB-360 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 1,10 m³ 

52,00 4,16 56,16 
Pojemnik typu MGB-1100 

Pojemnik typu PA-1100 
 

Szkło  
 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 120 dm³ 

14,00 1,12 15,12 Pojemnik typu MGB-120 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 240 dm³ 

28,00 2,24 30,24 Pojemnik typu MGB-240 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 360 dm³ 

40,50 3,24 43,74 Pojemnik typu MGB-360 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 1,10 m³ 

52,50 4,20 56,70 
Pojemnik typu MGB-1100 

Pojemnik typu PA-1100 
 

Papier i tektura 
 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 120 dm³ 

13,50 10,08 14,58 Pojemnik typu MGB-120 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 240 dm³ 

27,00 2,16 29,16 Pojemnik typu MGB-240 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 360 dm³ 

39,00 3,12 42,12 Pojemnik typu MGB-360 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 1,10 m³ 

50,00 4,00 54,00 
Pojemnik typu MGB-1100 

Pojemnik typu PA-1100 
 

Popiół  
 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 120 dm³ 

27,00 2,16 29,16 
Pojemnik typu SM-110 

Pojemnik typu MGB-120 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 240 dm³ 

54,00 4,32 58,32 Pojemnik typu MGB-240 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 360 dm³ 

85,00 6,80 91,48 Pojemnik typu MGB-360 

Jednorazowy odbiór odpadów komunalnych z 
pojemnika do 1,10 m³ 

145,00 11,60 156,60 
Pojemnik typu MGB-1100 

Pojemnik typu PA-1100 
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Worki  z odpadami segregowanymi z usługą odbioru*  
* dotyczy wyłącznie worków zakupionych w ZGKiM Mońki sp. z o.o. 

 

Rodzaj usługi 
Cena usługi [ zł ] 

Uwagi 
netto 

podatek 
VAT 8 % 

brutto 
 

Tworzywa sztuczne i metale  
 

Odpady z tworzyw sztucznych i metali – 
worek żółty do 120 litrów 

3,00 0,24 3,24 

Cena za jednorazowy odbiór  
oznakowanego worka z 

odpadami segregowanymi 
zakupionego w 

 ZGKiM Mońki sp. z o.o. 
 

Szkło  
 

Odpady ze szkła – worek zielony  
do 90 litrów 

3,00 0,24 3,24 

Cena za jednorazowy odbiór  
oznakowanego worka z 

odpadami segregowanymi 
zakupionego w 

 ZGKiM Mońki sp. z o.o. 
 

Papier i tektura  
 

Odpady z papieru i tektury – worek niebieski 
do 120 litrów 

2,50 0,20 2,70 

Cena za jednorazowy odbiór  
oznakowanego worka z 

odpadami segregowanymi 
zakupionego w 

 ZGKiM Mońki sp. z o.o. 
 

Odpady ulegające biodegradacji   
 

Odpady ulegające biodegradacji – worek 
brązowy do 10 litrów 

2,50 0,20 2,70 

Cena za jednorazowy odbiór  
oznakowanego worka z 

odpadami segregowanymi 
zakupionego w 

 ZGKiM Mońki sp. z o.o. 

Odpady ulegające biodegradacji – worek 
brązowy do 90 litrów 

8,50 0,68 9,18 

Cena za jednorazowy odbiór  
oznakowanego worka z 

odpadami segregowanymi 
zakupionego w 

 ZGKiM Mońki sp. z o.o.. 
 

 Popiół  
 

Odpady popiół  – worek bezbarwny do 60 
litrów 

10,50 0,84 11,34 

Cena za jednorazowy odbiór  
oznakowanego worka z 

odpadami segregowanymi 
zakupionego w 

 ZGKiM Mońki sp. z o.o. 
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Worki  z odpadami segregowanymi ** 

** dotyczy worków na segregację odpadów innych niż zakupione w ZGKiM Mońki sp. z o.o. 

 

Rodzaj usługi 
Cena usługi [ zł ] 

Uwagi 
netto 

podatek 
VAT 8 % 

brutto 
 

Tworzywa sztuczne i metale  
 

Odpady z tworzyw sztucznych i metali – 
worek żółty do 120 litrów 

4,50 0,36 4,86 

Cena za jednorazowy odbiór 
worka z odpadami 

segregowanymi innego niż 
zakupiony w ZGKiM Mońki  

sp. z o.o. 
 

Szkło  
 

Odpady ze szkła – worek zielony  
do 90 litrów 

4,50 0,36 4,86 

Cena za jednorazowy odbiór 
worka z odpadami 

segregowanymi innego niż 
zakupiony w ZGKiM Mońki  

sp. z o.o. 
 

Papier i tektura  
 

Odpady z papieru i tektury – worek niebieski 
do 120 litrów 

4,00 0,32 4,32 

Cena za jednorazowy odbiór 
worka z odpadami 

segregowanymi innego niż 
zakupiony w ZGKiM Mońki  

sp. z o.o. 
 

Odpady ulegające biodegradacji   
 

Odpady ulegające biodegradacji – worek 
brązowy do 10 litrów 

4,00 0,32 4,32 

Cena za jednorazowy odbiór 
worka z odpadami 

segregowanymi innego niż 
zakupiony w ZGKiM Mońki  

sp. z o.o. 

Odpady ulegające biodegradacji – worek 
brązowy do 90 litrów 

10,00 0,80 10,80 

Cena za jednorazowy odbiór 
worka z odpadami 

segregowanymi innego niż 
zakupiony w ZGKiM Mońki  

sp. z o.o. 
 

 Popiół  
 

Odpady popiół  – worek bezbarwny do 60 
litrów 

12,00 0,96 12,96 

Cena za jednorazowy odbiór 
worka z odpadami 

segregowanymi innego niż 
zakupiony w ZGKiM Mońki  

sp. z o.o. 

 


