
 
      Załącznik do Zarządzenia Nr   /2021       

Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem 
        z dnia 30-go  czerwca   2021 r. 
 
 
 

Cennik usług 
świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krościenku nad 

Dunajcem 

L.p. Rodzaj usługi 
Jedn. 
miary 

Cena 
netto 
(PLN) 

Cena 
brutto 
(PLN) 

1 Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

1.1 Opróżnianie szamba i transport nieczystości ciekłych 
ciągnikiem rolniczym  i beczką asenizacyjną o pojemności 2500 
litrów  (łącznie z utylizacją nieczystości ciekłych) 

ryczałt 115,74 125,00 

1.2 Usługa ciągnikiem rolniczym z beczką asenizacyjną o poj. 
2500l  

godz. 120,00 129,60 

2 Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 
(dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na 
rzecz gminy) 

2.1 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 120 l szt. 8,33 9,00 

2.2 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 240 l szt. 16,67 18,00 

2.3 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 1100 l szt. 75,00 81,00 

2.4 w innych pojemnikach m3 83,00 90,00 

3 Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych 
(dotyczy właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami na 
rzecz gminy) 

3.1 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 120 l szt. 30,00 32,40 

3.2 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 240 l szt. 60,00 64,80 

3.3 Jednorazowy odbiór pojemnika o poj. 1100 l szt. 180,00 194,40 

3.4 w innych pojemnikach m3 250,00 270,00 

4. Odbiór odpadów budowlanych i zielonych (poza limitem) 
 

 
 

4.1 Odpady ulegające biodegradacji  tona  700,00 756,00 

4.2  Odpady wielkogabarytowe  tona  1200,00 1296,00 

4.3  Odpady budowlane (stolarka budowlana, gruz zmieszany) tona 800,00 864,00 

4.4  Odpady budowlane (wełna mineralna, papa, inne-                    
wg stawek określonych w pkt.3.1-3.4) 

   

5. Usługi koszenia  
 

 
 

5.1 Koszenie ciągnikiem rolniczym z kosiarką bijakową godz. 120,00 129,60 

5.2 Koszenie traktorkiem SIMPLICITY godz. 60,00 64,80 

5.3 Koszenie kosiarką ręczną godz. 45,00 48,60 

6 Pozostałe usługi  
 

 
 

6.1 Transport samochodem dostawczym do 3,5 tony godz. 40,00 49,20 

6.2 Transport ciągnikiem z przyczepą rolniczą samowyładowczą 
 o poj. 3m3 godz. 120,00 129,60 

6.3 Odśnieżanie ciągnikiem godz. 100,00 108,00 

6.4 Odśnieżanie odśnieżarką chodnikową godz. 45,00 48,60 

6.5 Koszt pracy pracownika przy pozostałych usługach godz. 34,00 41,82 

6.6 Inne usługi wg indywidualnej kalkulacji 

 


