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ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2022 

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

w sprawie ustalenia cen za przyjęcie odpadów do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów 

w Czerwonym Borze dostarczanych z gmin objętych Porozumieniem z dnia 02 maja 2005 roku 

w sprawie powierzenia zadań publicznych 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 679 oraz § 1 uchwały Nr 57/IX/99 Rady Miejskiej w Zambrowie z dnia 1 czerwca 1999 r. w sprawie 

powierzenia Zarządowi Miasta  uprawnień do ustalania cen i opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie 

z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (zm. Uchwała Nr 160/XXV/01 Rady Miejskiej 

w Zambrowie z dnia 30 stycznia 2001 r.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące ceny za przyjęcie odpadów do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania 

Odpadów w Czerwonym Borze dostarczanych z gmin objętych Porozumieniem z dnia 02 maja 2005 roku 

w sprawie powierzenia zadań publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego z 2005 roku, 

poz.2768 ze zmianami) dot. finansowania przedmiotowej instalacji. 

Kod odpadu 
 lub grupy odpadu  

zgodnie 
 z Rozporządzeniem 

Ministra Klimatu  
z dnia 2 stycznia 

2020 r. w sprawie 

katalogu odpadów  
(Dz. U. z 2020 r. poz.  

10) 

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów z Rozporządzeniem Ministra 

Klimatu  
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 10) 

Gminy objęte porozumieniem   

Drobne do 

30cm 
Gabaryty  i 

worki 

0201 Odpady z rolnictwa, ogrodnictwa, upraw hydroponicznych, leśnictwa, 

łowiectwa i rybołówstwa 
120 150 

0203 Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek 

spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z 

owoców, warzyw, produktów zbożowych, olejów jadalnych, kakao, 

kawy, herbaty oraz przygotowania i przetwórstwa tytoniu, drożdży i 

produkcji ekstraktów drożdżowych, przygotowywania i fermentacji 

melasy (z wyłączeniem 0207)  

130 160 

030101 Odpady kory i korka 100 120 

030105 Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż 

wymienione w 030104 
200 220 

0303 Odpady z produkcji oraz z przetwórstwa masy celulozowej, papieru i 

tektury  
400 500 

100101 Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów (z wyłączeniem pyłów z 

kotłów wymienionych w 100104)  
300  

150101 A: Opakowania z papieru i tektury - czyste  20  

B: Opakowania z papieru i tektury - dopuszczalne zanieczyszczenie  do 

30%  
120  

150102 A: Opakowania z tworzyw sztucznych - czyste 20  

B: Opakowania  z tworzyw sztucznych - dopuszczalne 

zanieczyszczenie do 30%  
140  

150103 Opakowania z drewna 200  

150104  A: Opakowania z metali - czyste  1  
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B: Opakowania  z metali - dopuszczalne zanieczyszczenie  do 30%  100  

150105 A: Opakowania wielomateriałowe - czyste  150  

B: Opakowania  wielomateriałowe - dopuszczalne  zanieczyszczenie  

do 30%  
290  

150106                                    

( opakowania 
 z tworzyw sztucznych  i 

metalu) 

A: Zmieszane odpady opakowaniowe - czyste 90  

B: Zmieszane  odpady opakowaniowe - dopuszczalne 

zanieczyszczenie  do 30%  
320  

150107 A: Opakowania  ze szkła - dopuszczalne zanieczyszczenie do 10% 50  

B: Opakowania  z szkła - dopuszczalne  zanieczyszczenie  powyżej 

10% do 30% 
140  

150109 Opakowania z tekstyliów 300  

160103 A: Zużyte opony z pojazdów  osobowych  400  

B: Zużyte  opony  z pojazdów osobowych i innych  pojazdów  

(dostarczone  w strumieniu odpadów komunalnych  zmieszanych)  
50/szt  

1602 ( inne  niż 

komunalne) 
 Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych 3000  

160380 Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia 300 350 

170101 /170102 /170103 A: Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz 

ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia - czyste 

30 50 

B: Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz 

ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów 

wyposażenia -  dopuszczalne  zanieczyszczenie do 30% 

200 250 

170107 A: Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 170106 - czyste 

90  

B: Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych 

materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż 

wymienione w 170106 - dopuszczalne  zanieczyszczenie innymi 

frakcjami do 30% 

200  

170180 Usunięte tynki, tapety, okleiny itp. 170  

170181 A: Odpady z remontów i przebudowy dróg  - czyste 140  

B: Odpady z remontów i przebudowy dróg - dopuszczalne  

zanieczyszczenie do 30% 
400  

170182 Inne niewymienione odpady 200  

170201 Drewno 300  

170202 Szkło 400  

170203 Tworzywa sztuczne 500  

170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 170503  50  

170506 Urobek z pogłębiania, inny niż wymieniony w 170505 50  

170508 Tłuczeń torowy (kruszywo) inny niż wymieniony w 170507 50  

170601* i 170605* Materiały izolacyjne i budowlane zawierające azbest  190  
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170604 Materiały izolacyjne inne niż wymienione 170601 i 170603 (styropian) 2500  

1905 Odpady z tlenowego rozkładu odpadów stałych(kompostownia) 300  

1908 Odpady z oczyszczalni ścieków nieujęte w innych grupach  290  

1909 Odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych  200  

1912 Odpady z mechanicznej obróbki odpadów (np. obróbki ręcznej, 

sortowania, zgniatania, granulowania) nieujęte w innych grupach 
480  

1913 Odpady z oczyszczania gleby, ziemi i wód podziemnych  400  

200101 A: Papier i tektura - czysty  20  

B: Papier  i tektura - dopuszczalne zanieczyszczenie  do 30% 100  

200102 A: Szkło - czyste  50  

B: Szkło - dopuszczalne zanieczyszczenie  do 30% 90  

200108 Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 150 180 

200110 Odzież  200  

200111 Tekstylia 200  

200123 Urządzenia zawierające freony 500  

200135* A: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki - kompletne 
200  

B: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121, 200123 zawierające niebezpieczne składniki - niekompletne 
380  

200136 A: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121, 200123 i 200135 - kompletne 
200  

B: Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione 

w 200121, 200123 i 200135 - niekompletne 
380  

200139 A: Tworzywa sztuczne - czyste 380  

B: Tworzywa sztuczne -  zanieczyszczone  frakcjami  innych odpadów 440  

200140 Metale 10  

200199 Inne nie wymienione frakcje zbierane w sposób selektywny 230  

200201 Odpady z ogrodów i parków ulegające biodegradacji 190  

200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 20  

200203 Inne odpady nieulegające biodegradacji 300  

200301 A: Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - bez popiołów  i 

frakcji bio  
380  

B: Niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  - zawierające 

popiół i frakcję  bio 
440  
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200302 Odpady z targowisk 250  

200307 Odpady wielkogabarytowe 610  

200399 Odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach  440  

200303 Odpady z czyszczenia ulic i placów 300  

§ 2. Do ww. cen stosowana jest obowiązująca stawka podatku VAT. Dla gmin członków Porozumienia 

z dnia 2 sierpnia 2005 roku w sprawie powierzenia zadań publicznych (Dziennik Urzędowy Województwa 

Podlaskiego z 2005 r. poz. 2768, z 2006 r. poz. 2758, z 2007 r.  poz. 2591, z 2011 poz. 3367) dotyczącego 

finansowania przedmiotowej instalacji przysługuje rabat w wysokości 8,88 % w stosunku do cen podanych 

w cenniku. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 0050.41.2020 Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 30.04.2020 r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 maja 2022roku. 

§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeniowych Urzędu Miasta Zambrów, w Biuletynie 

Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeniowej Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów 

w Czerwonym Borze. 

 

BURMISTRZ MIASTA ZAMBRÓW 

 

Kazimierz Jan Dąbrowski 

 


