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cENNlK UsŁUG śWlADczoNYcH W zAKREslE oDBloRU l zAcospoDARoWANlA

oDpADÓW KoMUNALNYCH z NlERUcHoMoścl NlEZAMlEszKAŁYCH

z T€RENU MlAsTA zAMość

abowlqźule o d a 7,08.2020 l oku

Niesegre8owan€ {zmieslane) odpady komunalne /kod 2003o1,/

Pojemnik/Worek cena netto zl/stt, c€na brutto zl,/§zt.

pojennik: -l20L 28,40 Zl ]0,67 .l

44,60 zl

2],2:99 z|

806,44 ll

240L

1 1o0L

KP 7.000L,

41,30 zl

),9-7,2o zl

7 46,7 o zl

Frakcje gromadzone 5elektywnie , tworzywa 5rtuczne i metale /kod 15010ż; 150104;15o105; 200139; 200140/

Pojemnik/Worek cena netto zl/szt. cena bIutto zl/szt.

pojem ni k: 120l- 6,?0 r|__ 
.

12,00 zi

6,\ zI

12,96 .I

L6,7! d

30,24 zl

55,94 z|

289,s5 zi

240t

360t 15,50 zl

660L

1 100 - 1,500L

KP 7,000L+

28,00 zl

5 1,80 zl

268,10 żł

Worek 120L 6,20 zl 6,70 zl

Pojemnik/worek c€na netto zł/sżt, cena brutto Zl/sżt,

pojennjk: lżOL l0,50 Zl lr]31 ,l
15,20 zI

ż3,76 zl

4,1,28 l1

10],46.1

7 ,99 z|

240L

360t

!!0l
1,500t

Wofek 30L

l5,00 Zł

22,oo z|

41,00 zł

95,80 żt

7 ,4o z|

Frak(ie gromadzone selektwnie - papier i lektura /kod 150101; 200101/

Poiemnik/Worek cena netio zl/5zt. cena brutto zl/szl,

pojemnlk: 1ż0l 6,2a zl

12,00 lt

6,10 zl

12,96 zl2,10t

360t

650t

15,50 zł

28,00 zt

'l6,74 zl

30,2:l lI

1,100 - 1.500t

KP 7.000L-

5,1,B0 Zl 55,94 zt

].lż,23 zi289, l0 zj

Wcrek 80L 6,ż0 zl 6,70 zł

Pojemnik/worek cena netto ul/szt. cena brutto zl/sżt.

pojemnikj 120L 19,00 żl

28,00 zl

l48, l0 zl

20,52 zl

30,24,rl

159,95 ?|

414,50 ż|

ż0,52 zl

240t

]. ].00t

KP 7,000L"

Wolek l20L

]8180 żł

19,00 zl

Frakcje 8romadzone 5elekiywnie - popiól z palenisk domowvch /kod ex 200199/

Pojemnik/Worek cena netto rl/szt cena brutto Zl/szt

po]emnik: 110[

KP 7,000L,

23,00 żl 24,84 żt

483,10 Zt 52I,15 zl

PożosTAtE UstUGl DoDATKoW€

Poiemnik/rodżai odpadu cena netto żłlszt. cena brutto zl/srt.

pojemnik tYpu !(P 7*:

odp.dy żn]lesl;ne beż 5e8re8acji

odpi]cl./ betor}rr,8ruz betonowy z rozblórek l

rerllolrtcjw fkod 170l0r; r70102; 170l03/

L 042.00 ?t

]8],30 ll

7Ą6,7a zl

l 022.90 żl

1 1ż5,36 Zi

4}4,50 żl

806,44 z]

1 104, /3 lł

425,95 żł

l ] ],40 żllgodl, , kos7t

/ a8ospo da roWan i a od p.jdórv

znllesrane odpady z betonu, BrUaU

ce8].]nego, odpódóW cerrn]icżnYch

/kod t70I07/

ocżlez; tek5tyIla; Wlelko8abó.yty /kod
200110; 200lrl: 200]07/

pojcmnik 1.100L:

cdpndY ZmtesZine beZ seereBacjl

odbiór i zagospodaroWanie odpadóW

komunalnych innych nii niebelpieczne z

njeruchomości klienta*o

]94,40 żt

105,0() lll8odż + kos2l

la8ospodarolvania cdpadóW

, D9rae!rj!9_L!_Z. dollczo śię dadolkową oplatę zo pr|ękrocż.nĘ nosY odpodó\! znajdujqcych się w pojemnjkl1 KP 7 pońod l M0 Ń wysokości równej slo\lce

Dplat! !f, żlqóspodD|owanie 1 Mg donego lódłoju cllpodu abówiqtljqcej \! RegtoĘlnyni ZoklodżIe Zogospoddra\vaaio adpadow \| Oębowcu.

, " !!!!r!pwŁjilpt!9śś t!ótycrqce reoli2o.ji usluli adbiaru i 7.agaspotldrawoaio adpodów kómlndlffych jnnyćh biż niebezpiP17n? , n)€nt.honlLrsci klitn!a:

cenę reolllocji uslt]gl vJ sabaty óro2 dni usiol!łolvo vlalnl od proay (l)iedlieje j iwięto) lwiększo się o 5o,ad,,1; 1

cżu5 reó!iżoĘ']i ushlgj :aolr!]qlo sie dc pól gadlif,y lub p.l^ej qoIlłhly lv gólę, Lt zależności od leqa iak Llluqó xfłt| \ryk1l1ywoilo o9hlqo.

ft cłiś realiocji 0s!ugi uważo sie li.łbę Eo.lztĄ od op.}r!czenią stcleqc tniejsco qarDżo|lollia dLl pDly|oIu:

d)nlviojrr9cy.l,.e.D;knw ŃilsloloLJoi] pIżŁllvLllżonio, rc.yklinqu ollpódL,,!

Frakcje €romadzone sele*tYwnie - szklo /kod 150107; ż0o102/


