
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 615 

Rady Miasta Konina 

z dnia 27 października 2021 roku 

Cennik na 2022 rok za odzysk i unieszkodliwianie odpadów z grupy 20 

(odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) 

L.p. Kod Rodzaj odpadów 
Sposób odzysku lub/i 

unieszkodliwiania 

Cena netto ( zł/Mg) dla 

odpadów pochodzących 

z miast i gmin będących 

wspólnikami 

(nieruchomości 

zamieszkałe 

i niezamieszkałe) 

Cena netto 

(zł/Mg) dla 

odpadów 

pochodzących 

z miast i gmin 

niebędących 

wspólnikami 

1.  20 01 01 Papier i tektura sortowanie 25,00 171,13 

2.  
15 01 07 

20 01 02 
Szkło 

sortowanie 
10,00 81,36 

3.  20 01 08 
Odpady kuchenne 

ulegające biodegradacji 

kompostowanie 
192,00 300,00 

4.  20 01 33* 

Baterie 

i akumulatory 

łącznie  

z bateriami 

i akumulatorami 

zbieranie/przekazywanie 

podmiotom zewnętrznym do 

dalszego 

zagospodarowania 

0,00 - 



L.p. Kod Rodzaj odpadów 
Sposób odzysku lub/i 

unieszkodliwiania 

Cena netto ( zł/Mg) dla 

odpadów pochodzących 

z miast i gmin będących 

wspólnikami 

(nieruchomości 

zamieszkałe 

i niezamieszkałe) 

Cena netto 

(zł/Mg) dla 

odpadów 

pochodzących 

z miast i gmin 

niebędących 

wspólnikami 

wymienionymi 

w 16 06 01, 16 06 02 

lub 16 06 03 oraz 

niesortowane baterie 

i akumulatory 

zawierające te 

baterie 

5.  20 01 34 

Baterie i akumulatory 

inne niż wymienione w 

20 01 33 

zbieranie/przekazywanie 

podmiotom zewnętrznym 

do dalszego 

zagospodarowania 

0,00 - 

6.  20 01 35* 

Zużyte urządzenia 

elektryczne 

i elektroniczne inne 

niż wymienione 

w 20 01 21 i 20 01 23 

zawierające 

zbieranie/przekazywanie 

podmiotom zewnętrznym 

do dalszego 

zagospodarowania 
0,00 - 



L.p. Kod Rodzaj odpadów 
Sposób odzysku lub/i 

unieszkodliwiania 

Cena netto ( zł/Mg) dla 

odpadów pochodzących 

z miast i gmin będących 

wspólnikami 

(nieruchomości 

zamieszkałe 

i niezamieszkałe) 

Cena netto 

(zł/Mg) dla 

odpadów 

pochodzących 

z miast i gmin 

niebędących 

wspólnikami 

niebezpieczne 

składniki 

7.  20 01 36 

Zużyte urządzenia 

elektryczne 

i elektroniczne inne 

niż wymienione  

w 20 01 21, 20 01 23 

i 20 01 35 

zbieranie/przekazywanie 

podmiotom zewnętrznym 

do dalszego 

zagospodarowania 
0,00 - 

8.  20 01 38 

Drewno inne niż 

wymienione 

w 20 01 37 

sortowanie 

56,00 60,00 

9.  20 01 39 Tworzywa sztuczne sortowanie 75,00 513,40 

10.  20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 

kompostowanie 
192,00 300,00 

11.  20 02 02 
Gleba i ziemia, 

w tym kamienie 

warstwa izolacyjna, 

budowa dróg tymczasowych 
1,00 10,00 



L.p. Kod Rodzaj odpadów 
Sposób odzysku lub/i 

unieszkodliwiania 

Cena netto ( zł/Mg) dla 

odpadów pochodzących 

z miast i gmin będących 

wspólnikami 

(nieruchomości 

zamieszkałe 

i niezamieszkałe) 

Cena netto 

(zł/Mg) dla 

odpadów 

pochodzących 

z miast i gmin 

niebędących 

wspólnikami 

12.  20 02 03 

Inne odpady 

nieulegające 

biodegradacji 

składowanie 

81,97 81,97 

13.  20 03 01 

Niesegregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 

termiczne przekształcenie 

320,00 550,00 

14.  20 03 03 

Odpady 

z czyszczenia ulic 

i placów 

składowanie 

185,00 185,00 

15.  20 03 04 

Szlamy ze 

zbiorników 

bezodpływowych 

służących do 

gromadzenia 

nieczystości 

składowanie 

219,06 219,06 

16.  20 03 06 

Odpady ze 

studzienek 

kanalizacyjnych 

składowanie 

219,06 219,06 



L.p. Kod Rodzaj odpadów 
Sposób odzysku lub/i 

unieszkodliwiania 

Cena netto ( zł/Mg) dla 

odpadów pochodzących 

z miast i gmin będących 

wspólnikami 

(nieruchomości 

zamieszkałe 

i niezamieszkałe) 

Cena netto 

(zł/Mg) dla 

odpadów 

pochodzących 

z miast i gmin 

niebędących 

wspólnikami 

17.  20 03 07 
Odpady 

wielkogabarytowe 

zbieranie/przekazywanie 

podmiotom zewnętrznym 

do dalszego 

zagospodarowania 

650,00i - 

18.  20 03 99 

Odpady komunalne 

niewymienione 

w innych 

podgrupach 

-popioły 

składowanie 

150,00 385,001 

W przypadku zmiany stawek opłat za korzystanie ze środowiska określanych corocznie na podstawie art. 290 ust. 2 Ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) ceny za odzysk i unieszkodliwianie 

odpadów zostaną zmienione. 

iOstateczna cena za odpady wielkogabarytowe przyjmowane do MZGOK w ramach decyzji na zbieranie, a następnie przekazywanych uprawnionym podmiotom do 

dalszego zagospodarowania zostanie ustalona po rozstrzygnięciu przetargu na odbiór w/w odpadów. Cena ta zostanie skalkulowana w następujący sposób: cena jaką 

zaproponuje wykonawca wyłoniony w przetargu +5% kosztów operacyjnych w MZGOK. Obecnie wskazana cena jest aktualną ceną za zagospodarowanie odpadów 

wielkogabarytowych 

                                                           


	z dnia 27 października 2021 roku

