CENNIK SKUPU SUROWCÓW
W PUNKCIE SKUPU SUROWCÓW
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o.
(obowiązuje od dnia 12 marca 2021 r.)
1)

skup opakowań z papieru i tektury (kod odpadu 15 01 011), z wyłączeniem:
a)
tzw. opakowań wielomateriałowych (np. kartonowych opakowań po napojach
spożywczych);
b)
opakowań po materiałach budowlanych (np. worki po kleju do glazury,
cemencie, itp.);
Cena za 1 kg: 0,2 zł (słownie: dwadzieścia groszy) – odwrotne obciążenie VAT
uwaga:
minimalna masa przekazywanych odpadów o kodzie 15 01 01 wynosi: 10 kg.

2)

skup opakowań z bezbarwnego szkła (kod odpadu 15 01 07), które stanowią:
wyłącznie butelki oraz inne opakowania (np. słoiki, słoiczki), pozbawione
nakrętek i innych elementów wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych
Cena za 1 kg: 0,1 zł (słownie: dziesięć groszy) – odwrotne obciążenie VAT
uwaga:
minimalna masa przekazywanych odpadów o kodzie 15 01 07 wynosi: 10 kg.

3)

skup opakowań z tworzyw sztucznych (kod odpadu 15 01 02), które stanowią:
a)

wyłącznie pozbawione nakrętek2 butelki PET oznaczone symbolem:

Cena za 1 kg: 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) – odwrotne obciążenie VAT.
b)
1

2

wyłącznie opakowania po chemii gospodarczej oznaczone symbolami:

rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów,
określającego w formie tabeli Katalog Odpadów ze Wskazaniem Odpadów Niebezpiecznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 10)
nakrętki z butelek PET można pozostawić nieodpłatnie na terenie PSZOK, we wskazanym
przez obsługę pojemniku

Cena za 1 kg: 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) - odwrotne obciążenie VAT.
uwaga:
minimalna łączna masa przekazywanych odpadów o kodzie 15 01 02 wynosi: 10 kg.
4)

ważenie odpadów, po którym nie następuje zawarcie umowy sprzedaży odpadów:
a)

na wadze do 300 kg:
2,46 zł. (dwa złote i czterdzieści sześć gorszy) brutto za każde ważenie

b)

na wadze najazdowej:
24,60 zł. (dwadzieścia cztery złote i sześćdziesiąt gorszy) brutto za każde ważenie

Niniejszy cennik jest dostępny w formie drukowanej w Punkcie Skupu Surowców (PSS), w
Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz w Biurze Obsługi
Klienta Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Piaseczno Sp. z o.o. (BOK PUK Piaseczno),
a także w formie elektronicznej na stronie „www.pukpiaseczno.pl”.
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OŚWIADCZENIE
O BRAKU OBOWIĄZKU REJESTRACJI W BAZIE DANYCH
O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI

Nazwa podmiotu (firma): _____________________________________________________
Adres podmiotu:
ulica, nr posesji, nr lokalu: _____________________________________________________
kod pocztowy, miejscowość: ___________________________________________________
Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): _________________________________________
Imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie: ___________________________________

Ja niżej podpisany, działając w imieniu i na rzecz ___________________________________
(nazwa podmiotu)

NINIEJSZYM OŚWIADCZAM, ŻE
podmiot ten nie jest zobowiązany do spełniania obowiązku wynikającego z ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 poz. 797, z późn. zm.),
dotyczącego obowiązku rejestracji w Bazie danych o produktach i opakowaniach
oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Klimatu
z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach
i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (Dz. U. z 2019 poz. 2414).

Piaseczno, dnia _____/_____/_____ r.

________________________________________
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)
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