
                                                            OGŁOSZENIE
   

Przedsiębiorstwo  Usług  Miejskich  Sp.  z  o.o.  w Gubinie  działając  na  podstawie  ustawy
z  dnia  7  czerwca  2001  roku  o  zbiorowym  zaopatrzeniu w wodę  i  zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 328) zgodnie art. 24 ust. 7, podaje do wiadomości, że
z dniem 01 maja 2017 r. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe
odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w okresie od 01 maja 2017 r.
do 30 kwietnia 2018 r.  zatwierdzone  uchwałą  NR XXVIII.175.2017 Rady Miejskiej  w Gubinie
dnia 31 marca 2017 r., które przedstawiają się następująco:

I. 1. Taryfa na zbiorowe zaopatrzenie w wodę z urządzeń komunalnych dla poszczególnych grup
    odbiorców z terenu miasta Gubina:

1) Grupa taryfowa 1 - 8

– 4,88 zł/m3 netto + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele socjalno-bytowe,

2) Grupa taryfowa 9 - 10

–  4,92  zł/m3 netto  +  VAT dla  odbiorcy  pobierającego  wodę  na  cele  produkcji  żywnościowej
i farmaceutycznej,

3) Grupa taryfowa 11 - 26

– 4,94 zł/m3 netto + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele produkcji i pozostałe.

2. Stawki miesięcznej opłaty abonamentowej zaopatrzenia w wodę w wysokości:

1) Grupa taryfowa 1 – 5,07 zł netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele socjalno-
bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 0 do 150,99 m3 wody rocznie,

2)  Grupa  taryfowa  2  –  10,69  zł  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy  pobierającego  wodę  na  cele
socjalno-bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 151,00 m3 do 300,99 m3 wody rocznie,

3)  Grupa  taryfowa  3  –  21,69  zł  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy  pobierającego  wodę  na  cele
socjalno-bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 301,00 m3 do 500,99 m3 wody rocznie,

4)  Grupa  taryfowa  4  –  41,58  zł  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy  pobierającego  wodę  na  cele
socjalno-bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 501,00 m3 do 1000,99 m3 wody rocznie,

5)  Grupa  taryfowa  5  –  58,66  zł  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy  pobierającego  wodę  na  cele
socjalno-bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 1001,00 m3 do 1500,99 m3 wody rocznie,

6)  Grupa  taryfowa  6  –  96,10  zł  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy  pobierającego  wodę  na  cele
socjalno-bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 1501,00 m3 do 2500,99 m3 wody rocznie,

7) Grupa taryfowa 7 – 166,30  zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
socjalno-bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 2501,00 m3 do 5000,99 m3 wody rocznie,

8)  Grupa taryfowa 8  –  213,10 zł  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy pobierającego wodę na  cele
socjalno-bytowe; odbiorcy zużywający wodę powyżej 5001,00 m3 wody rocznie,

9) Grupa taryfowa 9 – 5,07 zł netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele produkcji
żywności i farmaceut.; odbiorcy zużywający wodę od 0 do 150,99 m3 wody rocznie,   

10) Grupa taryfowa 10 – 10,69 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji żywności i farmaceut.; odbiorcy zużywający wodę 151 do 300,99 m3 wody rocznie,



11)  Grupa taryfowa 11 –  5,07  zł  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy pobierającego  wodę  na  cele
produkcji  i  pozostałe;  odprowadzający  ścieki  bytowe;  odbiorcy  zużywający  wodę  od  0  do
150,99 m3 wody rocznie,

12)  Grupa  taryfowa  12  –  10,69  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy  pobierającego  wodę  na  cele
produkcji i  pozostałe; odprowadzający ścieki bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 151 do
300,99 m3 wody rocznie, 

13) Grupa taryfowa 13 – 21,69 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i  pozostałe; odprowadzający ścieki bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 301 do
500,99 m3 wody rocznie,

14) Grupa taryfowa 14 – 41,58 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzający ścieki bytowe; odprowadzający ścieki bytowe; odbiorcy
zużywający wodę od 501 do 1000,99 m3 wody rocznie, 

15) Grupa taryfowa 15 – 58,66 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzający ścieki bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 1001 do
1500,99 m3 wody rocznie, 

16) Grupa taryfowa 16 – 96,10 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzający ścieki bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 1501 do
2500,99 m3 wody rocznie, 

17) Grupa taryfowa 17 – 166,30 zł netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzający ścieki bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 2501 do
5000,99 m3 wody rocznie, 

18) Grupa taryfowa 18 – 213,10 zł netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzający ścieki bytowe; odbiorcy zużywający wodę powyżej 5001
m3 wody rocznie, 

19)  Grupa taryfowa 19 –  7,57  zł  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy pobierającego wodę na  cele
produkcji i pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego; odbiorcy zużywający wodę od 0 do 150,99 m3 wody rocznie,

20) Grupa taryfowa 20 – 13,19 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego; odbiorcy zużywający wodę od 151 do 300,99 m3 wody rocznie, 

21) Grupa taryfowa 21 – 24,19 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego; odbiorcy zużywający wodę od 301 do 500,99 m3 wody rocznie, 

22) Grupa taryfowa 22 – 44,08 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji  i  pozostałe;  odprowadzający  ścieki  bytowe;  rozliczenia  w  oparciu  o  wskazania
wodomierza  głównego lub urządzenia pomiarowego;  odbiorcy zużywający wodę od 501 do
1000,99 m3 wody rocznie, 

23) Grupa taryfowa 23 – 61,16 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzający ścieki bytowe; odbiorcy zużywający wodę od 1001 do
1500,99 m3 wody rocznie, 

24) Grupa taryfowa 24 – 98,60 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza głównego lub urządzenia
pomiarowego; odbiorcy zużywający wodę od 1501 do 2500,99 m3 wody rocznie, 



25)  Grupa taryfowa 25 –  5,00  zł  netto/m-c  +  VAT dla  odbiorcy pobierającego wodę na  cele
produkcji i pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego
ilość wody bezpowrotnie zużytej; odbiorcy zużywający wodę od 0 do 150,99 m3 wody rocznie,

26) Grupa taryfowa 26 – 37,76 zł  netto/m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; rozliczenia w oparciu o wskazania wodomierza dodatkowego mierzącego
ilość  wody  bezpowrotnie  zużytej;  odbiorcy  zużywający  wodę  od  151  do  300,99  m3  wody
rocznie.

II.  1. Taryfa na zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń komunalnych dla wszystkich grup
dostawców ścieków z terenu miasta Gubina w wysokości 5,88 zł/m3 netto + VAT.

2. Stawka miesięcznej opłaty abonamentowej za odprowadzenie ścieków w wysokości:

1) Grupa taryfowa 1 – 5,35 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy odprowadzającego ścieki bytowe od
0 do 150,99 m3 ścieków rocznie,

2) Grupa taryfowa 2 – 11,57 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy odprowadzającego ścieki bytowe od
151,00 m3 do 300,99 m3 ścieków rocznie,

3) Grupa taryfowa 3 – 23,74 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy odprowadzającego ścieki bytowe od
301,00 m3 do 500,99 m3 ścieków rocznie,

4) Grupa taryfowa 4 – 45,75 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy odprowadzającego ścieki bytowe od
501,00 m3 do 1000,99 m3 ścieków rocznie,

5) Grupa taryfowa 5 – 64,66 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy odprowadzającego ścieki bytowe od
1001,00 m3 do 1500,99 m3 ścieków rocznie,

6) Grupa taryfowa 6 – 106,10 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy odprowadzającego ścieki bytowe
od 1501,00 m3 do 2500,99 m3 ścieków rocznie,

7) Grupa taryfowa 7 – 183,80 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy odprowadzającego ścieki bytowe
od 2501,00 m3 do 5000,99 m3 ścieków rocznie,

8) Grupa taryfowa 8 – 235,60 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy odprowadzającego ścieki bytowe
powyżej 5001,00 m3 ścieków rocznie,

9)  Grupa  taryfowa  9  –  5,35  zł  netto  /m-c  +  VAT dla  odbiorcy  pobierającego  wodę  na  cele
produkcji żywności i farmaceut.; odprowadzającego ścieki bytowe w ilości  od 0 do 150,99 m3

ścieków rocznie,

10) Grupa taryfowa 10 – 11,57 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji żywności i farmaceut.;  odprowadzającego ścieki bytowe w ilości 151 do 300,99 m3

ścieków rocznie,

11) Grupa taryfowa 11 – 5,35 zł  netto  /m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzającego ścieki bytowe w ilości  od 0 do 150,99 m3 ścieków
rocznie,

12) Grupa taryfowa 12 – 11,57 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzającego ścieki bytowe w ilości od 151 do 300,99 m3 ścieków
rocznie,

13) Grupa taryfowa 13 – 23,74 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzającego ścieki bytowe w ilości  od 301 do 500,99 m3 ścieków
rocznie,



14) Grupa taryfowa 14 – 45,75 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji i pozostałe; odprowadzającego ścieki bytowe w ilości  od 501 do 1000,99 m3 ścieków
rocznie,

15) Grupa taryfowa 15 – 64,66 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji  i  pozostałe;  odprowadzającego  ścieki  bytowe  w  ilości   od  1001  do  1500,99  m3

ścieków rocznie,

16) Grupa taryfowa 16 – 106,10 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji  i  pozostałe;  odprowadzającego  ścieki  bytowe  w  ilości   od  1501  do  2500,99  m3

ścieków rocznie,

17) Grupa taryfowa 17 – 183,80 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji  i  pozostałe;  odprowadzającego  ścieki  bytowe  w  ilości   od  2501  do  5000,99  m3

ścieków rocznie,

18) Grupa taryfowa 18 – 235,60 zł netto /m-c + VAT dla odbiorcy pobierającego wodę na cele
produkcji  i  pozostałe;  odprowadzającego ścieki bytowe w ilości  powyżej 5001 m3 ścieków
rocznie.

III. 1. Stawka za przyłączenie do urządzeń wodociągowych w wysokości 150,00 zł netto +  VAT/
przyłącze.

     2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych w wysokości 215,00 zł netto + VAT/
przyłącze.

                                                                                                                                                                
Zarząd Spółki

                                                                                       


