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Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 zawiadamia, 
że od dnia 01 lipca 2012r. wprowadza nowe stawki opłat za wykonywane usługi odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wg poniższego zestawienia:  

Na terenie miasta Gubina  

Lp. Rodzaj wykonywanej usługi Stawka opłaty                       
w wysokości 

[zł] 
netto 

Stawka opłaty                       
w wysokości 

[zł] 
brutto 

1. Za odbiór, załadunek i dostawę odpadów zbieranych                    
i odbieranych nieselektywnie  od mieszkańców 

9,49zł /1osobę 10,25zł /1 osobę 
 

2. Za odbiór, załadunek i dostawę odpadów zbieranych 8,04zł /1szt. 120l 8,68zł  /1szt. 120l 

 i odbieranych nieselektywnie  od osób prawnych 16,08zł  /1szt. 240l 17,37zł  /1szt. 240l 

 w zależności od wielkości pojemnika lub kontenera 73,70zł /1szt. 1100l 79,60zł /1szt. 1100l 

  397,00zł  /1szt. KP-7 428,76zł /1szt. KP-7 

3. Dodatkowo za dostarczenie i odbiór kontenera KP-7 
(nienależącego do Przedsiębiorstwa) wraz z odpadami 
komunalnymi 

36,00zł netto                  
/1 kurs 

44,28zł brutto          
/1 kurs. 
 

 

Na terenie gminy Gubin 

 
Lp. 

 
Rodzaj wykonywanej usługi 

Stawka opłaty                       
w wysokości 

[zł] 
netto 

Stawka opłaty                       
w wysokości  

[zł] 
brutto 

1. Za odbiór, załadunek i dostawę odpadów zbieranych 12,95zł /1m-c/ 120l 13,99zł  /1m-c/120l 

 i odbieranych nieselektywnie  od właścicieli nieruchomości  25,90zł /1m-c/ 240l 27,97zł /1m-c/240l 

 w zależności od wielkości pojemnika lub kontenera 118,71zł/1m-c 
/1100l 

128,21zł /1m-c 
/1100l 

  469,00zł/1szt./KP-7  506,52zł/1szt./KP-7 

2. Dodatkowo za dostawę i odbiór kontenera KP-7 w obie 
strony, czyli zarówno za podstawienie jak i jego opróżnienie  

3,37zł /1 km 4,15zł /1 km 
 

 

Koszty dzierżawy pojemników i kontenerów należących do Przedsiębiorstwa pozostają bez 

zmian. 

Przedsiębiorstwo wyjaśnia, że dotychczas obowiązujące stawki opłat za odbiór 
odpadów komunalnych na terenie miasta Gubina oraz na terenie gminy Gubin nie były 
zmieniane od 2010r. Natomiast w odniesieniu do minionego okresu tylko koszty zakupu 
paliwa wzrosły ponad 35%. Kolejnym, bardzo istotnym czynnikiem powodującym wzrost 
kosztów odbioru odpadów komunalnych są wnoszone do Urzędu Marszałkowskiego                        
w Zielonej Górze opłaty za składowanie odpadów w wysokości 110,65zł/1Mg                                      
za niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01. Ponadto ponosimy 
wysokie koszty wdrażania i obsługi selektywnej zbiórki odpadów, tj. szkła, tworzyw 
sztucznych oraz papieru i tektury na terenie miasta Gubina.  

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając potrzebę stałego podnoszenia jakości 
naszych usług, jesteśmy zmuszeni do niewielkiego podniesienia stawek opłat. 
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Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie informuje, że obowiązujące od dnia 
01.07.2012r. nowe stawki opłat za odbiór, załadunek i dostawę odpadów zbieranych                            
i odbieranych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Gubina oraz z terenu gminy 
Gubin zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej www.pumgubin.pl.   

 

 

     Prezes Zarządu 

mgr inż. Leszek Linda 

 

 

http://www.pumgubin.pl/

