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Cennik usług świadczonych przez Oddział
Gospodarki Odpadami obowiązujący od
01.03.2017 r.

 

Lp. Nazwa Usługi Cena netto  Cena brutto

 
 
 
1.

Odbiór niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych:

• zgromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7¹ 60,00 zł/m³ 64,80 zł/m3

 

• zgromadzonych w pojemnikach SM-1100 /poj.1,1 m³/ 65,00 zł/m³ 70,20 zł/m3

• zgromadzonych w pojemnikach SM-110/poj.0,11m³/,MGB 120/ poj.
0,12 m3) i zgromadzonych w workach /poj. 110 litrów)

13,00 zł/szt. 14,04 zł/szt.
 
 

• zgromadzonych w pojemnikach SM-240/poj.0,24m³/ 22,00 zł/szt. 23,76 zł/szt.

• zgromadzonych w pojemnikach SM-360/poj.0,36m³/ 30,00 zł/szt. 32,40 zł/szt.

• zgromadzonych luzem przy bezpośrednim załadunku na pojazd 100,00 zł/m³ 108,00 zł/m3

 
2.

Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie  

• zgromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7 odpady
segregowane¹

20,00 zł/m3 21,60 zł/m3

• zgromadzonych w pojemnikach SM-1100 /poj.1,1 m³/ odpady
segregowane

22,00 zł/m3 23,76 zł/m3

 

• zgromadzonych w pojemnikach SM-110/poj.0,11m³/,MGB 120/ poj.
0,12 m3) i zgromadzonych w workach /poj. 110 litrów)

4,00 zł/szt. 4,32 zł/szt.
 
 

• zgromadzonych w pojemnikach SM-240/poj.0,24m³/ 8,00 zł/szt. 8,64 zł/szt.

• zgromadzonych w pojemnikach SM-360/poj.0,36m³/ 12,00 zł/szt. 12,96 zł/szt.



Lp. Nazwa Usługi Cena netto  Cena brutto

 
 
3.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)1  

• komunalnych / z gospodarstw domowych/
• poniżej ilości 3 m³

30,00 zł/m³
90,00
zł/kurs

32,40 zł/m3

97,20
zł/kurs

• przemysłowych / z pozostałych/
• poniżej ilości 3 m³

35,00 zł/m³
105,00
zł/kurs

37,80 zł/m3

113,40
zł/kurs

 
 
 
 
 
 
4.

Przyjęcie 1 (jednej) sztuki kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / nie dotyczy
sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych/

• wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 80,00 zł/szt. 98,40 zł/szt.

• małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 10,00 zł/szt. 12,30 zł/szt.

• sprzęt teleinformatyczny i telekomunikacyjny 10,00 zł/szt. 12,30 zł/szt.

• sprzęt audiowizualny 15,00 zł/szt. 18,45 zł/szt.

• sprzęt oświetleniowy 5,00 zł/szt. 6,15 zł/szt.

• narzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem wielogabarytowych,
stacjonarnych narzędzi przemysłowych

5,00 zł/szt. 6,15 zł/szt.

• zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy 2,00 zł/szt. 2,46 zł/szt.

• przyrządy do nadzoru i kontroli 10,00 zł/szt. 12,30 zł/szt.

 • niekompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
zdekompletowany o agregaty, silniki, cewki itp.(1 tona)²

 
300,00
zł/Mg

 
324,00
zł/Mg

5. • Omiatanie zamiatarką typu: BRODD-SON NORDIC 130,00
zł/godz.

140,40
zł/godz.

6. • Dzierżawa toalety przenośnej³ 50,00
zł/doba

  61,50
zł/doba

¹ W przypadku wykonywania usług poza terenem miasta Ostrów Mazowiecka do każdej
usługi doliczany będzie dojazd i powrót pojazdu w wysokości 3,20 zł/km netto / 3,46 zł/km
brutto.

² W przypadku dostarczenia niekompletnego zużytego sprzętu elektrycznego
                                      i elektronicznego dotyczy wszystkich dostawców.

³ Cena nie obejmuje kosztów dowozu toalety, obsługi, opróżnienia z nieczystości ciekłych.
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