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KRS 0000114634 – Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS 

REGON 790285462     NIP 845-14-97-142 Kapitał zakładowy 3.302.000,00 zł 

Zarządzenie Prezesa  

Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mikołajkach  

z dnia 04.01.2021r 

CENNIK  

odbioru i przyjęcia odpadów (od 04.01.2021r) 

 

Odbiór odpadów zmieszanych (wg harmonogramu): 

1) pojemnik SM – 110/120 litrów:    34,00 zł netto / 36,72 zł   brutto 
(cena dotyczy maksymalnej wagi odpadów do 30 kg, nadwyżka wagowa 700 zł brutto / tonę) 

 

2) pojemnik POK – 1100 litrów:     190,00 zł netto / 205,20 zł brutto 
(cena dotyczy maksymalnej wagi odpadów do 150 kg, nadwyżka wagowa 700 zł brutto / tonę) 

 

3) kontener KP – 7000 litrów:           750,00 zł netto / 810,00 zł brutto 
(cena dotyczy maksymalnej wagi odpadów do 800 kg, nadwyżka wagowa 700 zł brutto / tonę) 

 

4) opłata za gotowość    25,00 zł netto / 27,00 zł brutto 

 

Odbiór odpadów segregowanych (wg harmonogramu) 
1) Opakowania z tworzyw sztucznych 

opakowania wielomateriałowe  20,00 zł netto / szt. (worek 120 litrów) 

zmieszane odpady opakowaniowe            125,00 zł netto / pojemnik typu „dzwon” 

2) Opakowania ze szkła (nietłuczone)  20,00 zł netto / szt. (worek 120 litrów) 

          125,00 zł netto / pojemnik typu „dzwon” 

3) Opakowania z papieru i tektury  20,00 zł netto / szt. (worek 120 litrów) 

(czyste i suche, złożone i związane)           125,00 zł netto / pojemnik typu „dzwon” / m3 

4) Odpady BIO                35,00 zł netto / szt. (worek 120 litrów) 

 

Odbiór poza harmonogramem (tzw. zgłoszenie „extra”) j.w. + 30 zł netto na terenie miasta 

+ 60 zł netto poza miastem  

(pow. 10 km.) 

Przyjęcie odpadów segregowanych do ZUK  

(własny transport i wyładunek) 
1) Opakowania z tworzyw sztucznych 

opakowania wielomateriałowe    15,00 zł netto / szt. (worek 120 litrów) 

zmieszane odpady opakowaniowe   100,00 zł netto / m3 

2) Opakowania ze szkła (nietłuczone)    15,00 zł netto / szt. (worek 120 litrów) 

100,00 zł netto / m3 

3) Opakowania z papieru i tektury    15,00 zł netto / szt. (worek 120 litrów) 

(czyste i suche, złożone i związane)  100,00 zł netto / m3 

4) Odpady BIO                  25,00 zł netto / szt. (worek 120 litrów) 

            700,00 zł / tonę 
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