
Cennik opłat za usług ę odbioru odpadów komunalnych świadczonych przez 
ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie obowi ązujący od 01.01.2010 r.: 
 
1) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny , w wysokości: 

 
Rodzaj pojemnika  Cena netto  

za 
jednorazowy 

odbiór 

Uwagi  

V – 110 dm3 i V – 120 dm3 14,50 zł   
V – 220 dm3 i V – 240 dm3 29,00 zł  
V – 1100 dm3 100,00 zł   
odebranie worków  z 
segregowanymi odpadami  

5,00 zł w tej cenie odbieramy maksymalnie 5 
worków 

 
2) za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
w przypadku gdy odpady komunalne nie s ą zbierane i odbierane w sposób selektywny , 
w wysokości w wysokości: 

 
Rodzaj pojemnika  Cena netto  

za 
jednorazowy 

odbiór 

Uwagi  

V – 110 dm3 i V – 120 dm3 22,50 zł  
V – 220 dm3 i V – 240 dm3 45,00 zł  
V – 1100 dm3 125,00 zł  

 

Cennik opłat za wynajem kontenera obowi ązujący od 01.06.2017 r. 

Rodzaj pojemnika  Cena netto  
 

kontener KP-7 230,00 zł + opłata za składowanie odpadów wg cennika 
składowiska (zależy od rodzaju i wagi odpadu) 

 

Ceny odpadów komunalnych przyjmowanych przez PSZOK ponad wyznaczone 
limity zgodne z uchwał ą Rady Miejskiej w Prószkowie nr IX/52/2015 
z dn. 16.07.2015 r., obowi ązujący od 16.08.2016 r. 
 
Rodzaj odpadu Cena brutto 

odpady wielkogabarytowe (meble) 32,00 zł za 100 kg 

odpady budowlane (bez styropianu) 18,00 zł za 100 kg 

styropian 80,00 zł za 100 kg 

opony o maksymalnych wymiarach 40x125 cm  9,00 zł za sztukę 

odpady zielone 22,00 zł za 100 kg 

części samochodowe i inne 42,00 zł 100 kg 



 

Cennik opłat za wynajem sprz ętu obowi ązujący od 20.08.2018 r.: 

 

Rodzaj usługi Cena netto  
 

Jelcz Śmieciarka 200,00 zł/godz. 

Dźwig 100,00 zł/godz. + 2,50 zł/km 

Autobus (gimbus ilość miejsc 44 +1) 40,00 zł/godz. + 4,00 zł/km 

Autobus (ilość miejsc 15 +1) długość przejazdu do 200 km 
3,00 zł/km + 100,00 zł/dzień 

trasy powyżej 200 km - cena do uzgodnienia 
Ciągnik + przyczepa 60,00 zł/godz. 

Ciągnik + pług 60,00 zł/godz. 

Star piaskarka 100,00 zł/godz. 

Samochód dostawczy 60,00 zł/godz.  

VOLVO 100,00 zł/godz. 

WUKO małe 135,00 zł/godz. 

WUKO MAN 250,00 zł/godz. 

Koparko-ładowarka Ostrówek 80,00 zł/godz. 

Koparka JCB 8018 (mała) 80,00 zł/godz. 

Koparka JCB 4CX lub 3CX 100,00 zł/godz. 

Wywóz ścieków   
- beczkowóz do 4,5 m3 

68,40 zł 

Wywóz ścieków 
- beczkowóz od 4,5 m3 – 6,0 m3 

91,20 zł 

Wywóz ścieków - Opole 
- beczkowóz do 4,5 m3 

98,00 zł 

Wywóz ścieków   - Opole 
- beczkowóz od 4,5 m3 – 6,0 m3 

131,00 zł 

Wynajem beczkowozu  (do 6,0 m3) 90,00 zł/godz. 

Wywóz ścieków z przydomowych 
oczyszczalni ścieków – gmina Prószków, 
Opole  
- beczkowóz  (do 6,0 m3) 

80,00 zł + koszt oczyszczenia ścieków 
wg aktualnie obowiązującego cennika odpowiednio  

dla Gminy Prószków – wg cennika ZGKiM Sp. z o.o.  w 
Prószkowie,  

dla Gminy Opole – wg cennika WIK Sp. z o.o. w Opolu 

Walec (z operatorem) 100,00 zł/godz. 

Roboczogodzina  40,00 zł/godz. 

Roboczogodzina z drobnym sprzętem 60,00 zł/godz. 

 

Do podanych cen należy doliczyć stawkę VAT wg aktualnie obowiązujących przepisów. 

Informację  o stawce VAT można uzyskać w Księgowości – tel. 77 464 80 73 wew. 14 

 



 

 

Cennik opłat za wydanie dokumentacji technicznej or az innych usług 
obowi ązujący od 1.01.2016 r.: 

 
 
Lp.  Wyszczególnienie  Cena 

netto 
zł 
 

Cena 
brutto 

zł 

1 Wydanie informacji o istniejącym uzbrojeniu / 
zapewnienie dostawy wody i odbioru ścieków 

25,00 30,75 
 

2 Wydane warunków technicznych przyłączenia do sieci 
wodociągowej 

35,00 43,05 

3 Wydane warunków technicznych przyłączenia do sieci 
kanalizacyjnej 

35,00 43,05 

4 Wydane warunków technicznych przyłączenia do sieci 
deszczowej 

35,00 43,05 

5 Wydanie warunków technicznych dla sieci wod-kan 110,00 135,30 

6 Prolongata wydanych warunków 17,00 20,91 

7 Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla sieci 
zewnętrznych wod-kan i/lub przyłączy do budynków 
jednorodzinnych lub dwurodzinnych 

70,00 86,10 

a Każde ponowne uzgodnienie dokumentacji 
projektowej 

70,00 86,10 

8 Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla sieci 
zewnętrznych wod-kan i/lub przyłączy do obiektów nie 
wymienionych w punkcie 7 cennika 

160,00 196,80 

a Każde ponowne uzgodnienie dokumentacji 
projektowej 

110,00 135,30 

9 Uzgodnienie dokumentacji projektowej sieci wod-kan 160,00 196,80 

a Każde ponowne uzgodnienie dokumentacji 
projektowej 

110,00 135,30 

10 Prolongata do wydanych uzgodnień 17,00 20,91 

11 Odbiór (oplombowanie) podlicznika 80,00 98,40 

12 Odbiór robót zanikających w zakresie budowy sieci 
wod.-kan. oraz przyłączy                       /każdorazowo/ 

60,00 73,80 

 
 

Cennik opłat za wykonane odbiory przył ączy wod.-kan obowi ązujący 
od 04.05.2017 r. 
 

 
W przypadku wykonywania  przyłącza w całości przez ZGKiM Sp. z o.o. koszt odbioru 
przyłącza jest wliczony w cenę wykonania przyłącza. 

 
Wyszczególnienie  

Cena netto  
zł 
 

Cena brutto  
zł 

Odbiór przyłącza wodociągowego 105,00 zł  129,15 
Odbiór przyłącza kanalizacyjnego  105,00 zł  129,15 


