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                                                     Załącznik nr 1  do zarządzenia nr 06/2022  Prezesa Zarządu ZGKiM Mońki sp. z o.o.  z dnia 26 stycznia 2022 roku 

CENNIK ODBIORU  
 

Worki  z folią po sianokiszonce, workami po nawozach, workami jutowymi, sznurkami, siatką  z 
usługą odbioru*  

 

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

Uwagi 
netto 

podatek 
VAT 8 % 

brutto 

1 
Worek na folię po sianokiszonce, worki po nawozach, 

workami jutowe, sznurki –  worek do 160 litrów z usługą 
odbioru 

27,78 2,22 30,00 

Cena za jednorazowy odbiór  
oznakowanego worka 

zakupionego w 
 ZGKiM Mońki sp. z o.o. 

 
2 
 
 

Worek na siatkę  rolniczą –  worek do 160 litrów z usługą 
odbioru 

50,93 4,07 55,00 

 
3 
 
 

Opłata dodatkowa do worka za stwierdzone  
zanieczyszczenie zawartości worka innymi rodzajami 

odpadów 
23,15 1,85 25,00 

 

* 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- 7 275,00 22,00 297,00 

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 

 

*  do ceny usługi  wywozu kontenera zostanie doliczona opłata za zagospodarowanie  1 tony odpadów  zgodnie z  obowiązującą 

 Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 

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

Lp. Typ  kontenera 
Dodatkowa opłata [ zł ] za rozpoczętą dobę powyżej 2 

netto podatek VAT 8 % brutto 

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

 


