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Drodzy Klienci  

 

      

Pucka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Pucku informuje , iż z dniem 01 stycznia     

2022 roku obowiązywać będą nowe ceny usług za wywóz i utylizację  stałych odpadów 

komunalnych  dla naszych klientów.                   

Obowiązujące ceny usług ciągłych przedstawiają się następująco: 

 

-49,00 zł netto za pojemnik o pojemności 0,11 m3 na odpady zmieszane wywożone             

z terenu miasta Puck,  

- 35,00 zł netto  za pojemnik o pojemności 0,11 m³ na odpady segregowane wywożone         

z terenu miasta Puck, 

- 70,00 zł netto za pojemnik o pojemności 0,24 m3 na odpady zmieszane wywożone            

z terenu miasta Puck, 

- 51,00 zł netto za pojemnik o pojemności 0,24 m3  na odpady segregowane wywożone        

z terenu miasta Puck,  

- 160,00 zł netto za pojemnik o pojemności 1,1 m3 na odpady zmieszane wywożone             

z terenu miasta Puck, 

- 105,00 zł netto za pojemnik o pojemności 1,1 m3 na odpady segregowane wywożone           

z terenu miasta Puck, 

- 780,00 netto za pojemnik o pojemności 8 m3 na odpady zmieszane wywożone                   

z terenu miasta Puck, 

- 540,00 netto za pojemnik o pojemności 8 m3 na odpady segregowane wywożone                

z terenu miasta Puck, 

- 44,44 zł netto za worek o pojemności 0,12 m3  na odpady zmieszane . 

- 30,56 zł netto za worek o pojemności 0,12 m3 na odpady segregowane . 

 

 

Do powyższych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT w wysokości 8% 

 

Podwyżka podyktowana jest wzrostem cen utylizacji odpadów komunalnych w Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Czarnówku wraz z rosnącymi kosztami transportu .  

 

  Dodatkowe informacje oraz harmonogram wywozu umieszczone zostały na Naszej stronie 

internetowej: http://www.pgkpuck.pl/ oraz pod numerem telefonu 58 673 04 35 

http://www.pgkpuck.pl/

