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                                                                                                                                                                  Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 03/2022  
                                                                                                                                     Prezesa Zarządu ZGKiM Mońki sp. z o.o.   

                  z dnia 25 stycznia 2022 roku 

CENNIK   
usług wywozu kontenerów  

teren Gminy Jaświły, Goniądz, Trzcianne, Krypno, Knyszyn, Jasionówka 
[ obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 roku ]  

1. Cena usługi  wywozu  kontenera na: 
a) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener odkryty  5 – 7 m³ 650,00 52,00 702,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

325,00 26,00 351,00 

2. Cena usługi  wywozu  kontenera na: 
a) gleba i ziemia w tym kamienie  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener odkryty  5 – 7 m³ 650,00 52,00 702,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

325,00 26,00 351,00 

3. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) odpady wielkogabarytowe  

Lp. Typ  kontenera 
Cena  usługi wywozu  kontenera* 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 600,00 48,00 648,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

300,00 24,00 324,00 

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

obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 

4. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

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 

125,00 10,00 135,00 

5. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) odzież, tekstylia  

Lp. Typ  kontenera 
Cena  usługi wywozu  kontenera* 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  [  zakryty ]    5 – 7 m³ 650,00 52,00 702,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

325,00 26,00 351,00 

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

obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 
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6. Cena  usługi  wywozu  kontenera na: 
a)  odpady ulegające biodegradacji  [ trawa, liście, drobne części roślin ],  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera* 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 650,00 52,00 702,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  

325,00 26,00 351,00 

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

obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 

7. Cena  usługi  wywozu  kontenera na: 
a)  odpady ulegające biodegradacji  [ gałęzie ],  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 300,00 24,00 324,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  

150,00 12,00 162,00 

8. Cena usługi wywozu kontenera na: 
a)  odpady wielkogabarytowe, tekstylia, odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 800,00 64,00 864,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  

400,00 32,00 432,00 

9. Cena usługi wywozu kontenera zawierającego: 
a) odpady  budowlane i remontowe nie zanieczyszczone gruzem 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 750,00 60,00 810,00 

2 

Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  np. 
gruz, komunalne odpady zmieszane i 
segregowane 

375,00 30,00 405,00 

*  do ceny usługi  wywozu kontenera zostanie doliczona opłata za zagospodarowanie  zgodnie z  obowiązującą Tabelą 
Opłat  BIOM sp. z o.o., 

10. Cena usługi wywozu kontenera zawierającego: 
a) zmieszane odpady  budowlane i remontowe tj. gruz, worki, folia, taśmy, pianki itp. 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 1450,00 116,00 1566,00 
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11. 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 - 
transport stacja przeładunkowa 
Świerzbienie 

400,00 32,00 432,00 

2 
Kontener  [ odkryty, zakryty ]  7 m³ - 
transport Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Koszarówce, Gmina Grajewo 

650,00 52,00 702,00 

*  do ceny usługi  wywozu kontenera zostanie doliczona opłata za zagospodarowanie odpadów zgodnie z  
obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 

12. Cena dodatkowa  za każdą rozpoczętą dobę postoju kontenera  powyżej 3:  

Lp. Typ  kontenera 
Dodatkowa cena za rozpoczętą dobę pow. 3 

netto podatek VAT 8 % brutto 

1 Kontener  [ odkryty, zakryty ]  5 - 7 m³ 25,00 2,00 27,00 
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                                                                                                                                                                  Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 03/2022  
                                                                                                                                     Prezesa Zarządu ZGKiM Mońki sp. z o.o.   

                  z dnia 25 stycznia 2022 roku 

CENNIK   
usług wywozu kontenerów  

teren Miasto i Gmina Mońki 
[ obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 roku ]  

1. Cena usługi  wywozu  kontenera na: 
a) odpady betonu, gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener odkryty  5 – 7 m³ 550,00 44,00 594,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

250,00 20,00 270,00 

2. Cena usługi  wywozu  kontenera na: 
a) gleba i ziemia w tym kamienie  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener odkryty  5 – 7 m³ 550,00 44,00 594,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

250,00 20,00 270,00 

3. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) odpady wielkogabarytowe  

Lp. Typ  kontenera 
Cena  usługi wywozu  kontenera* 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 500,00 40,00 540,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

250,00 20,00 270,00 

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

obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 

4. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

Lp. Typ  kontenera 
Cena  usługi wywozu  kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 300,00 24,00 324,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

150,00 12,00 162,00 

5. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) odzież, tekstylia  

Lp. Typ  kontenera 
Cena  usługi wywozu  kontenera* 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  [  zakryty ]    5 – 7 m³ 500,00 40,00 540,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

250,00 20,00 270,00 

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

obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 
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6. Cena  usługi  wywozu  kontenera na: 
a)  odpady ulegające biodegradacji  [ trawa, liście, drobne części roślin ],  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 500,00 40,00 540,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  

250,00 20,00 270,00 

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

obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 

7. Cena  usługi  wywozu  kontenera na: 
a)  odpady ulegające biodegradacji  [ gałęzie ],  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 200,00 16,00 216,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  

100,00 8,00 108,00 

8. Cena usługi wywozu kontenera na: 
a)  odpady wielkogabarytowe, tekstylia, odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 700,00 56,00 756,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  

350,00 28,00 378,00 

9. Cena usługi wywozu kontenera zawierającego: 
a) odpady  budowlane i remontowe nie zanieczyszczone gruzem, 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera* 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 650,00 52,00 702,00 

2 

Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  np. 
gruz, komunalne odpady zmieszane i 
segregowane 

325,00 26,00 351,00 

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

obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 

10. Cena usługi wywozu kontenera zawierającego: 
a) zmieszane odpady  budowlane i remontowe tj. gruz, worki, folia, taśmy, pianki itp. 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 1350,00 108,00 1458,00 
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11. 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 - transport 
stacja przeładunkowa Świerzbienie 

300,00 24,00 324,00 

2 
Kontener  [ odkryty, zakryty ]  7 m³ - transport 
Zakład Zagospodarowania Odpadów w 
Koszarówce, Gmina Grajewo 

550,00 44,00 594,00 

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

obowiązującą Tabelą Opłat  BIOM sp. z o.o., 

12. Cena dodatkowa  za każdą rozpoczętą dobę postoju kontenera  powyżej 3:  

Lp. Typ  kontenera 
Dodatkowa cena za rozpoczętą dobę pow. 3 

netto podatek VAT 8 % brutto 

1 Kontener  [ odkryty, zakryty ]  5 - 7 m³ 25,00 2,00 27,00 

 

 



 

 

                                                  

                                                                                                                                                                  Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 03/2022  
                                                                                                                                     Prezesa Zarządu ZGKiM Mońki sp. z o.o.   

                  z dnia 25 stycznia 2022 roku 

CENNIK   
usług wywozu kontenerów  

dla nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Mońki 
[ obowiązuje od dnia 1 lutego 2022 roku ]  

1. Cena usługi  wywozu  kontenera na: 
a) odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów  
b) gruz ceglany  

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 

125,00 10,00 135,00 

2. Cena usługi  wywozu  kontenera na: 
a) gleba i ziemia w tym kamienie  

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 

125,00 10,00 135,00 

3. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) odpady wielkogabarytowe  

Lp. Typ  kontenera 
Cena  usługi wywozu  kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 300,00 24,00 324,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

150,00 12,00 162,00 

4. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny  

Lp. Typ  kontenera 
Cena  usługi wywozu  kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 300,00 24,00 324,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

150,00 12,00 162,00 

5. Cena usługi   wywozu  kontenera na: 
a) odzież, tekstylia  

Lp. Typ  kontenera 
Cena  usługi wywozu  kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

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

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów 

125,00 10,00 135,00 

 



 

 

 
6. Cena  usługi  wywozu  kontenera na: 

a)  odpady ulegające biodegradacji  [ trawa, liście, drobne części roślin ],  

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  

125,00 10,00 135,00 

7. Cena  usługi  wywozu  kontenera na: 
a)  odpady ulegające biodegradacji  [ gałęzie ],  

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 200,00 16,00 216,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  

100,00 8,00 108,00 

8. Cena usługi wywozu kontenera na: 
a)  odpady wielkogabarytowe, tekstylia, odzież, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

Lp. Typ  kontenera 
Cena usługi wywozu kontenera 

netto podatek VAT  8% brutto 

1 Kontener  odkryty   5 – 7 m³ 650,00 52,00 702,00 

2 
Dopłata za stwierdzone zanieczyszczenie 
kontenera  innymi rodzajami odpadów  

325,00 26,00 351,00 

 

9. Cena dodatkowa  za każdą rozpoczętą dobę postoju kontenera  powyżej 3:  

Lp. Typ  kontenera 
Dodatkowa cena za rozpoczętą dobę pow. 3 

netto podatek VAT 8 % brutto 

1 Kontener  [ odkryty, zakryty ]  5 - 7 m³ 25,00 2,00 27,00 

 


