
CENNIK   USŁUG 
ceny obowiązują od 01.01.2012 r. 

NIECZYSTOŚCI   STAŁE 
I. Wywóz i unieszkodliwianie odpadów zmieszanych 

 netto VAT 
1. Wywóz odpadów w kontenerach KP-7 (zł/m3) 50,80 8% 
2. Wywóz odpadów w pojemnikach  1,1m3(zł/m3) 50,70 8% 

II. Wywóz odpadów zmieszanych  z gospodarstw jednorodzinnych 
- opłata ryczałtowa na 1 osobę miesięcznie 5,14 8% 
- opłata ryczałtowa na 1 osobę kwartalnie  15,42 8% 

1. OPŁATA RYCZAŁTOWA OBEJMUJE WYWÓZ: 
- dla gospodarstw domowych do 4 osób: -1 pojemnik SM-110 co 2 tygodnie 
- dla gospodarstw domowych powyżej 4 osób: - 2 pojemniki SM-110 co 2 tygodnie 

III. Wywóz nieczystości stałych z lokali  handlowych, usługowych   
i gastronomicznych 

1. - opłata ryczałtowa za 1 m2 powierzchni z lokalu  
   handlowego lub usługowego 0,53 8% 

2. - opłata ryczałtowa za 1m2  powierzchni z lokalu    
   gastronomicznego 0,79 8% 

IV. Opłata za wywóz dodatkowych pojemników 

1. opłata za wywóz dodatkowych pojemników SM-110 (1 szt.) 10,74 8% 

V. Opłata za wywóz popiołów i żużli z palenisk domowych 

- opłata za worek 60 litrów 3,83 8% 
1. 

- opłata za pojemnik 110 litrów 7,01 8% 

VI. Wywóz odpadów zmieszanych w pojemniku SM -110 

1. - na umowy zawarte przed dniem 01.07.2002r. 10,74 8% 

2. - na zgłoszenie telefoniczne bez umowy 13,24 8% 

3. - wywóz odpadów zmieszanych – luzem (zł/m3) 61,60 8% 

VII. Dzierżawa pojemnika SM -1,1 o  pojemności 1,1m3 

1. - opłata miesięczna za 1 sztukę 25,00 23% 

2. - wynajem  kontenera KP-7 o pojemności 7 m3 75,00 23% 

3. - sprzedaż pojemnika SM-1,1 o pojemności 1,1m3  - (zł/szt.) 720,00 23% 

4. - sprzedaż pojemnika SM-110 bez kółek - ( zł/szt.) 104,40 23% 

5. - sprzedaż pojemnika SM-110 z kółkami – (zł/szt.) 128,40 23% 

VIII. Wywóz nieczystości w gruzowniku KP-7 
( np. gruz, ziemia – odpady rozliczane wagowo ) 

1. - waga netto za każdą rozpoczętą tonę 280,00 8% 



 
NICZYSTOŚCI   PŁYNNE 

Lp. Rodzaj odpadu netto VAT 

Wywóz i unieszkodliwianie nieczystości płynnych 

I. Z gospodarstw domowych 

1. - pojemność zbiornika do 2m3 włącznie – (opłata ryczałtowa)  28,00 8% 

2. - pojemność zbiornika powyżej 2m3 - (zł/m3) 13,00 8% 

II. Z firm państwowych i prywatnych 

1. - pojemność zbiornika do 2m3 włącznie – (opłata ryczałtowa)  32,00 8% 

2. - pojemność zbiornika powyżej 2m3 - (zł/m3) 15,00 8% 

- utrudnienie za dwa węże – dopłata - 10% 
- gospodarstw domowych i firm poza granicami miasta obciążenie ryczałtowe za  
   pełną ładowność zamówionej beczki - (6,5 m3) 

INNE  USŁUGI 

1. - wynajem ciągnika z przyczepą – (zł/godz.) 46,00 23% 
2. - wynajem koparko – ładowarki „Ostrówek” – (zł/godz.) 76,00 23% 
3. - wynajem koparko – ładowarki „HSW 9.50” – (zł/godz.) 80,00 23% 
4. - wynajem równiarki drogowej – (zł/godz.) 120,00 23% 

5. - wynajem zamiatarki drogowej – (zł/godz.) 
   za utrudnienie doliczane jest 50% 165,00 8% 

6. - ręczne oczyszczanie 1m2 powierzchni  1,10 8% 
7. - wynajem kosy spalinowej (zł/godz.) 37,00 8% 
8. - wynajem kosiarki rotacyjnej (zł/godz.) 79,00 8% 

9. dojazd poza granicami miasta (zł/km) 
(dotyczy wszystkich usług) 2,40 23% 

10. - wynajem samochodu WUKO SCK 4z – (zł/godz.) 269,00 23% 

11. - pobór wody, dojazd i powrót (dotyczy samochodu WUKO 
SCK 4z – zł/km)  2,30 23% 

 


