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BPIK 
Sp. z o.o. 

Cennik usług 

(obowiązuje od 14.05.2021r.) 

 

         

Lp. Rodzaj usługi Cena netto Cena brutto 

1 
Opłata za wywóz odpadów płynnych 

(wozem asenizacyjnym o poj. 6 m
3
) 

145,00 zł 156,60 zł 

2 
Czyszczenie 

kanalizacji 

do 

Ø200 

zamulenie 

1/3 
15,00 zł/mb 18,45 zł/mb 

zamulenie 

1/2 
15,50 zł/mb 19,07 zł/mb 

zamulenie 

2/3 
16,00 zł/mb 19,68 zł/mb 

3 Czyszczenie wpustu ulicznego 42,00 zł/1szt. 51,66 zł/1szt. 

4 
Transport  na terenie  administracyjnym 

gminy Bieruń 
4,70 zł/km 5,78 zł/km 

5 
Transport rzeczy na terenie 

administracyjnym gminy Bieruń (ryczałt) 
60,00 zł/kurs 73,80 zł/kurs 

6 
Mechaniczne czyszczenie kanalizacji. 

Usuwanie awarii na  sieci wod.- kan.  
370,00 zł/godz. 455,10 zł/godz. 

7 

Usługa teleinspekcji sieci  kanalizacyjnych 

 i studni głębinowych, kamerą wpychaną 

(dokumentacja na nośniku danych)(+nośnik 

danych (40 zł) w dni robocze; 

Koszt dojazdu i powrotu 3,45 zł/1 km 

220,00 zł/godz. 

+ 12,00 zł/ 

każdy metr 

bieżący 

270,60 zł/godz. 

+ 14,76 zł/ 

każdy metr 

bieżący  

8 

Usługa teleinspekcji sieci kanalizacyjnych    

i studni głębinowych, kamerą wpychaną 

(dokumentacja na nośniku danych) 

(+nośnik danych (40 zł) w niedziele i święta;  

Stawka z pkt. 7 + 50%  

Koszt dojazdu i powrotu 3,45 zł/1 km 

330,00zł/godz. 

+18,00zł/ 

każdy metr 

bieżący 

 

405,90zł/godz. 

+22,14zł/ 

każdy metr 

bieżący 

 

9 

Ciągnik + przyczepa, usługa ładowarką,  

samochód specjalistyczny do wywozu 

odpadów 

150,00 zł/m-g 184,50 zł/m-g 

 

10 
Usługa transportowa wywozu  większej 

ilości odpadów zielonych sprzed posesji. 

Worek ważący 15-20 kg maksymalnie 

2,84zł/ worek 3,49zł / worek 

UWAGA: Wywóz większej ilości odpadów zielonych będzie możliwy po wcześniejszym 

uzgodnieniu pod numerem telefonu: 697 605 030. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku       

do piątku w godz. 9:00 do 14:00. Odbiór: raz w tygodniu w poniedziałek w godz. 9:00 – 17:00.  
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