
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 

                                                 z dnia 30.04.2014 r. 

 

 

 

Cennik 

 usług świadczonych przez Dział Oczyszczania Miasta i Odbioru Odpadów  

w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. 

obowiązujący od 01.03.2020 r. 

 

Lp. Nazwa Usługi Cena netto Cena brutto 

1. Odbiór niesegregowanych ( zmieszanych) odpadów komunalnych: 

 zgromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7¹ 150,00 zł/m³ 162,00 zł/m3 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-1100 /poj.1,1 m³/  159,00 zł/m³ 171,72 zł/m3 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-360/poj.0,36m³/  58,00 zł/szt. 62,64 zł/szt. 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-240/poj.0,24m³/  44,00 zł/szt. 47,52 zł/szt. 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-110/poj.0,11m³/,MGB 120/ 

poj. 0,12 m3) i zgromadzonych w workach /poj. 110 litrów)  

28,00 zł/szt. 30,24 zł/szt. 

 zgromadzonych luzem przy bezpośrednim załadunku na pojazd 200,00 zł/m3 216,00 zł/m3 

2. Odbiór odpadów komunalnych segregowanych i gromadzonych selektywnie: 

Opakowania z papieru i tektury: 

 zgromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7¹ 21,43 zł/m³ 23,14 zł/m³ 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-1100 /poj.1,1 m³/ 31,82 zł/m3 34,37 zł/m3 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-360/poj.0,36m³/ 13,00 zł/szt. 14,04 zł/szt. 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-240/poj.0,24m³/ 9,00 zł/szt. 9,72 zł/szt. 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-110/poj.0,11m³/,MGB 120/ 

poj. 0,12 m3) i zgromadzonych w workach /poj. 110 litrów) 

5,00 zł/szt. 5,40 zł/szt. 

Opakowania z tworzyw sztucznych: 

 zgromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7¹ 107,14 zł/m3 115,71 zł/m3 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-1100 /poj.1,1 m³/ 81,82 zł/m3 88,37 zł/m3 

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

 zgromadzonych w pojemnikach SM-240/poj.0,24m³/ 20,00 zł/szt. 21,60 zł/szt. 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-110/poj.0,11m³/,MGB 120/ 

poj. 0,12 m3) i zgromadzonych w workach /poj. 110 litrów) 

11,00 zł/szt. 11,88 zł/szt. 

Odpady ulegające biodegradacji: 

 zgromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7¹ 150,00 zł/m³ 162,00 zł/m3 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-1100 /poj.1,1 m³/ 145,45 zł/m3 157,09 zł/m3 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-360/poj.0,36m³/ 48,00 zł/szt. 51,84 zł/szt. 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-240/poj.0,24m³/ 32,00 zł/szt. 34,56 zł/szt. 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-110/poj.0,11m³/,MGB 120/ 

poj. 0,12 m3) i zgromadzonych w workach /poj. 110 litrów) 

16,00 zł/szt. 17,28 zł/szt. 

Opakowania ze szkła: 

 zgromadzonych w pojemnikach kontenerowych KP-7¹ 21,43 zł/m3 23,14 zł/m3 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-1100 /poj.1,1 m³/ 18,18 zł/m3 19,63 zł/m3 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-360/poj.0,36m³/ 13,00 zł/szt. 14,04 zł/szt. 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-240/poj.0,24m³/ 9,00 zł/szt. 9,72 zł/szt. 

 zgromadzonych w pojemnikach SM-110/poj.0,11m³/,MGB 120/ 

poj. 0,12 m3) i zgromadzonych w workach /poj. 110 litrów) 

5,00 zł/szt. 5,40 zł/szt. 



3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb)1 

 komunalnych / z gospodarstw domowych/ 

 poniżej ilości 3 m³  

35,00 zł/m3 

110,00 zł/kurs 

37,80 zł/m3 

118,80 zł/kurs 

 przemysłowych / z pozostałych/ 

 poniżej ilości 3 m³  

45,00 zł/m3 

135,00 zł/kurs 

48,60 zł/m3 

145,80 zł/kurs 

4. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, kontener 5 m3 

 do 2,5 tony 850,00 zł 918,00 zł 

 za każde następne rozpoczęcie 0,5 tony 130,00 zł 140,40 zł 

5. Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych, kontener 2 m3 

  do 1,0 tony 540,00 zł  583,20 zł 

  za każde następne rozpoczęcie 0,5 tony 130,00 zł 140,40 zł 

6.  Omiatanie zamiatarką typu: BRODD-SON NORDIC 180,00 zł/godz. 194,40 zł/godz. 

7.  Dzierżawa toalety przenośnej2 50,00 zł/doba 61,50 zł/doba 

8.  Dzierżawa pojemnika KP-7 60,00 zł/m-c 64,80 zł/m-c 

9.  Dzierżawa pojemnika PA 1100 21,00 zł/m-c 22,68 zł/m-c 

10.  Dzierżawa pojemnika 240 l 6,50 zł/m-c 7,02 zł/m-c 

11.  Dzierżawa pojemnika 120 l 4,70 zł/m-c 5,08 zł/m-c 

¹ W przypadku wykonywania usług poza terenem miasta Ostrów Mazowiecka do każdej 

usługi doliczany będzie dojazd i powrót pojazdu w wysokości 3,70 zł/km netto / 4,00 zł/km 

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

 

 

Ostrów Mazowiecka 15.01.2020 r. 

 


