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Gubin, dnia 25.02.2020r. 

 
 

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Śląskiej 36 

zawiadamia o wprowadzeniu nowych stawek opłat za świadczone usługi w zakresie odbioru                

i zagospodarowania odpadów komunalnych, pochodzących od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych na terenie miasta Gubina, tj.: 

 

 

1. Za świadczone usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania segregowanych odpadów 

komunalnych, tj. opakowań z papieru i tektury, opakowań ze szkła, opakowań z metali        

i tworzyw sztucznych oraz odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących                          

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Gubina  

- pobiera się stawkę opłaty za każdorazowy odbiór pojedynczego pojemnika, 

uzależnioną od rodzaju (wielkości) pojemnika lub kontenera, w wysokości:  

 

 
Lp. Rodzaj wykonywanej usługi Stawka opłaty                       

w wysokości 
[zł] 

netto 

Stawka opłaty                       
w wysokości 

[zł] 
brutto 

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych 22,22zł/1szt.120l 24,00zł/1szt.120l 

 selektywnie, tj. opakowań z papieru i tektury,                  

opakowań ze szkła, opakowań z metali i tworzyw 

sztucznych od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych w zależności od wielkości pojemnika 
lub kontenera (osobno dla każdego rodzaju odpadu)   

44,44zł/1szt.240l 48,00zł/1szt.240l  

   203,70zł/1szt.1100l 220,00zł/1szt.1100l  

  1 296,30zł/1szt.KP-7 1 400,00zł/1szt.KP-7 

2. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów odbieranych 17,78zł/1szt.120l 19,20zł/1szt.120l  
selektywnie, tj. odpadów ulegających biodegradacji 

od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych                   
w zależności od wielkości pojemnika lub kontenera 

35,56zł/1szt.240l 38,40zł/1szt.240l 

  162,96zł/1szt.1100l 176,00zł/1szt.1100l 

  1 037,04zł/1szt.KP-7 1 120,00zł/1szt.KP-7 
 

 

 

2. Za świadczone usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych 

pozostałych po segregacji, pochodzących od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

z terenu miasta Gubina 

 - pobiera się stawkę opłaty za każdorazowy odbiór pojedynczego pojemnika, 

uzależnioną od rodzaju (wielkości) pojemnika lub kontenera, w wysokości:  
 

 

 

Lp. Rodzaj wykonywanej usługi Stawka opłaty                       
w wysokości 

[zł] 
netto 

Stawka opłaty   
w wysokości 

[zł] 
brutto 

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pozostałych po segregacji odbieranych od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych w zależności                     
od wielkości pojemnika lub kontenera 

22,22zł/1szt.120l  24,00zł/1szt.120l 

 
 

44,44zł/1szt.240l  48,00zł/1szt.240l  

 
 

203,70zł/1szt.1100l 220,00zł/1szt.1100l  

  1 296,30zł/1szt.KP-7 1 400,00zł/1szt.KP-7 
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3. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w przypadku, gdy odpady 

komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, pochodzące od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych z terenu miasta Gubina) 

- pobiera się wyższą stawkę opłaty za każdorazowy odbiór pojedynczego pojemnika, 

uzależnioną od rodzaju (wielkości) pojemnika lub kontenera, w wysokości:  

 

 
Lp. Rodzaj wykonywanej usługi Stawka opłaty                       

w wysokości 
[zł] 

netto 

Stawka opłaty                       
w wysokości 

[zł] 
brutto 

1. Za odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w przypadku, gdy odpady komunalne 
nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 

44,44zł/1szt.120l 48,00zł/1szt.120l  

 pochodzące od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych w zależności od wielkości 
pojemnika lub kontenera 

88,89zł/1szt.240l 96,00zł/1szt.240l  

 
 

407,41zł/1szt.1100l 440,00zł/1szt.1100l  

  2 592,59zł/1szt.KP-7 2 800,00zł/1szt.KP-7 
 

 
 

4. Stawki opłat za dzierżawę pojemników do wywozu odpadów w okresie miesięcznym: 
 

Lp. Rodzaj pojemnika / 
kontenera 

Stawka opłaty netto 
 [zł] 

Stawka opłaty brutto  
[zł] 

1. Pojemnik  120l      4,67 / 1 m-c 5,04 / 1 m-c 

2. Pojemnik  240l      9,35 / 1 m-c 10,10 / 1 m-c 

3. Pojemnik 1100l 35,00 / 1 m-c 37,80 / 1 m-c 

4. Kontener  KP-7 98,00 / 1 m-c 105,84 / 1 m-c 
 

 
 

5. Stawka opłaty za dzierżawę kontenera do wywozu odpadów w okresie dobowym: 
 

Lp. Rodzaj kontenera Stawka opłaty netto [zł] Stawka opłaty brutto [zł] 

1. Kontener  KP-7      10,00 / 1 dobę 10,80 / 1 dobę 
 

 
 

 

 
 

 

         Prezes Zarządu 

               mgr inż. Leszek Linda 


