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Załqcuik nr 1 do Zarzqdzenia nr 6/2014

ąilnia 30.04.2014 r.

Cennik
usług świadczonych przez DziałOczyszczania Miasta i Odbioru Odpadów
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o.

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 zVm3 64,80 złlmJ

. zgrornadzonych w pojemnikach SM-1100 /poj.1,1 m3/ 65,0O złlm3 70,2O zilmJ

a zgromadzonych w
120/ poj. 0,12 m')
1itrów)

pojemnikach SM-l 10/poj.0,1 1m3/,MGB
i zgromadzonych w workach ipoj. 110

13,,00 złlszt. 14,04 złlszt.

o zgromadzonych w poiemnikach SM-240/poi.0,24m3l 22,0Ońlsń. 23,76 złlszt.
o zgromadzonych w poiemnikach SM-360ipoj.0,36m3/ 30..0O złlszt 32,4O złlszt,
. zgromadzonych luzem przy bezpośrednim załadunku na

poiazd
100,00 zŁm3 108,00 zVmJ

2.

Odbiór odpadów kornunalnych segregowanvch i gromadzonych selektywnie
o zglomadzonych w pojemnikach kontenerowych Kp-7 odpady

segregowanel
20,00 dlmJ 2-1-,60 złlm5

. zgromadzonych w pojemnikach SM-ll00 /poj.1,1 m3/ odpady
segregowane

22,0O złlmJ ż3,76 złlmJ

a zgromadzonych w
t20l poj. 0.12 m')
1itrów)

pojemnikach SM-l 10/poj.0,1 1m3/,MGB
i zgromadzonych w workach /poj. 110

4,0O złlsń, 4,32 złlszt.

. zglomadzonych w pojemnikach SM-24Oipoj .0,24m3l 8,00 zł]szt. 8,64 złlszt.

. zgromadzonvch w poiemnikach SM-360/poi.0,36m3/ I2..0O zaszt. |2,96 złlszt,

3.

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)l
a komunalnych / z gospodarstw domowych/

poniżei ilości 3 m3a

30,00 zVm3
90,00 zVkurs

32,40 złlmJ
97,20 złkurs

przemysłowych l z pozostałycU
poniżei ilości 3 m3l.

35,00 zŁm3
105P0 zVkurs

37,80 zł!m3
113,40 zVkurs

4.

Prryjęcie 1 (iednej) sztuki kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / nie
dotyczv sprzetu pochodzącego z gospodarstw domowych/

o wielkogabarvtoweurządzenia gospodarstwadomowego 80,00 zUsń. 98,40 złlszt,
o małogabarltowe urządzenia gospodarstwa domowego l0'.0O zaszt. I2r3O zUszt.
o sprzętteleinformatyczny itelekomunikacyiny LO§O złlszt. 12,30 dlszt.
. sorzęt audiowizualny t5,00 zaszt. 18,45 złlsń.
. splzęt oświetleniowy 5,00 złlszt. 6,15 złlszt.
. natzędzia elektryczne i elektroniczne z wyjątkiem

wielogabarltowych, stac j onamy ch natzędzi przemysłowych
5,00 dlszt. 6,|5 dlszt.

r zabawki, sprz9f rekreacyiny i sportowy 2,0O złlszt. 2,46 złlszt



do nadzoru i kontroli
o niekompletny mżyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

o agregaty, silniki. cewki itp.(l tona
Omiatanie zamiatarką typu: BRODD-SON NORDIC
Dzierżawa toalety przenośnej3

1 W prrypadku wykonywania u§ug pola terenern miĄsta Ostrów Mazowiecka do każdej
u§ugi doliczany bf,zie dojaztl i powrót pojazdu w wysokości j,20 złlkm netto / 3,46 d/km
brutto.
2 W prąypadku dostarczenia niekomplłtnego zużłtego sprzłu elekĘcznego i
eleWronicznego dotycry ws4ystkich dostawców.
3 Cena nie obejmuje kosztów dowozu toaleql, obsługi, opróżvienia z niecrystości ciclcłych.

Ostrów Mazowiecka 16.02.2017 r.
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