
 
ZBIORCZE ZESTAWIENIE CEN ZA USŁUGI DODATKOWE 
 
 
Cennik opłat za usługę odbioru odpadów komunalnych świadczonych przez 
ZGKiM Sp. z o.o. w Prószkowie obowiązujący od 01.01.2022 r.: 
 
1) odpady komunalne  (zmieszane) zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

w wysokości: 
 pojemnik V-120 dm3 – 24,50 zł + VAT 
 pojemnik V-240 dm3 – 49,00 zł + VAT 
 pojemnik V-1100 dm3 – 225,00 zł + VAT 

 
2)  odpady z papieru i tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów 

opakowaniowych z tektury - gromadzone w  worku o pojemności 120 dm3– 18,15 zł/szt. 
+ VAT 

3)  odpady komunalne ze szkła bezbarwnego gromadzone w  worku o pojemności 120 
dm3 – 18,15 zł/szt. + VAT 

4)  odpady komunalne  ze szkła kolorowego  gromadzone w  worku o pojemności 
120 dm3– 18,15 zł/szt. + VAT 

5)  odpady komunalne opakowaniowe – z metali, w tym odpadów opakowaniowych 
z metali, odpadów tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych tworzyw 
sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, gromadzone w  worku 
o pojemności 120 dm3– 18,15 zł/szt. + VAT 

6)  odpady biodegradowalne gromadzone w pojemniku lub worku o pojemności  120 dm3  
– 18,15 zł  + VAT 
 

7)  dzierżawa pojemnika o pojemności V-1100 – 15,00 netto/m-c + VAT 
 

8)  dzierżawa pojemnika o pojemności V-120 – 4,00 netto/m-c + VAT 
 

Cennik opłat za wynajem kontenera obowiązujący od 01.10.2020 r. 

Rodzaj pojemnika Cena netto 
 

kontener KP-7 240,00 zł + opłata za składowanie odpadów wg cennika 
składowiska (zależy od rodzaju i wagi odpadu) 

 

 

Uwaga! 
Podane ceny są cenami netto. 
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 wynajem sprzętu obowiązujący od  02.01.2023 r.: 

 

Rodzaj usługi Cena netto 
 

Jelcz Śmieciarka 200,00 zł/godz. 

Autobus Mercedes  
(ilość miejsc siedzących 20) 

długość przejazdu do 200 km 
7,00 zł/km + 75,00 zł/godz. 

trasy powyżej 200 km - cena do uzgodnienia 
Autobus Renault  
(ilość miejsc siedzących 15) 

długość przejazdu do 200 km 
7,00 zł/km + 75,00 zł/godz. 

trasy powyżej 200 km - cena do uzgodnienia 
Ciągnik + przyczepa 160,00 zł/godz. 

Ciągnik + pług 160,00 zł/godz. 

Star piaskarka 150,00 zł/godz. 

Samochód dostawczy 80,00 zł/godz.  

VOLVO 150,00 zł/godz. 

WUKO małe 200,00 zł/godz. 

WUKO MAN 400,00 zł/godz. 

Koparko-ładowarka Ostrówek 80,00 zł/godz. 

Koparka JCB 8018 (mała) 110,00 zł/godz. 

Koparka JCB 4CX lub 3CX 170,00 zł/godz. 

Koparka Mecalac (obrotowa) 180,00 zł/godz. 

Walec (z operatorem) 150,00 zł/godz. 

Roboczogodzina  75,00 zł/godz. 

Roboczogodzina z drobnym sprzętem 100,00 zł/godz. 

 
 
Cennik opłat za świadczone usługi obowiązujący od 15.01.2019 r. 
 

Rodzaj usługi Cena netto 
zł 

 

rozplombowanie wodomierza  80,00 
 

rozplombowanie i demontaż wodomierza 
 

140,00  
 

rozplombowanie, demontaż i montaż wodomierza, ponowne 
plombowanie 

180,00  

 
 
 
Uwaga! 
Podane ceny są cenami netto. 
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 oraz innych usług 
obowiązujący od 02.01.2023 r.: 
 
 

Lp. Wyszczególnienie Cena 
netto 

zł 

Cena 
brutto 

zł 

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

40,65 50,00 

2 Wydanie wytycznych technicznych i warunków przyłączenia do 
sieci wodociągowej 

48,78 60,00 

3 Wydanie wytycznych technicznych i warunków przyłączenia do 
sieci kanalizacyjnej 

48,78 60,00 

4 Wydanie wytycznych technicznych i warunków technicznych 
dla sieci wod-kan 

126,02 155,00 

5 Prolongata wydanych wytycznych technicznych 24,39 30,00 

6 Weryfikacja dokumentacji projektowej dla sieci zewnętrznych 
wod.-kan., telekomunikacyjnych, elektrycznych, gazowych i/lub 
przyłączy do budynków jednorodzinnych lub 
dwurodzinnych 

85,37 105,01 

6a Każda ponowna weryfikacja dokumentacji projektowej 81,30 100,00 

7 Weryfikacja dokumentacji projektowej dla sieci zewnętrznych 
wod.-kan., telekomunikacyjnych, elektrycznych, gazowych i/lub 
przyłączy do obiektów nie wymienionych w punkcie 6 
cennika 

178,86 220,00 

7a Każda ponowna weryfikacja dokumentacji projektowej 121,95 150,00 

8 Weryfikacja dokumentacji projektowej sieci wod-kan 178,86 220,00 
8a Każda ponowna weryfikacja dokumentacji projektowej 121,95 150,00 

9 Prolongata do wydanych weryfikacji 24,39 30,00 

10 Próby techniczne podlicznika 76,75 94,40 

11 Próby techniczne robót zanikających w zakresie budowy sieci 
wod.-kan. oraz przyłączy  /każdorazowo/ 

80,00 98,40 

12 Próba techniczna przyłącza wodociągowego (gmina Prószków) 121,95 150,00 

13 Próba techniczna przyłącza kanalizacyjnego (gmina Prószków) 121,95 150,00 

14 Próba techniczna przyłącza kanalizacyjnego (gmina Dąbrowa) 130,08 160,00 

15 Zamknięcie/otwarcie dopływu wody na istniejącym przyłączu 195,12 240,00 

16 Przywrócenie dostawy wody lub ponowne uruchomienie 
przyłącza kanalizacyjnego (po odcięciu z tytułu 
nieuregulowania należności) 

195,12 240,00 

 
 
 

 
Uwaga! 
Podane ceny są cenami netto. 
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 


