
UCHWAŁA NR 1/2020 

Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

dnia 3 stycznia 2020 r. 

 

w sprawie  usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych gromadzonych przez 

użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w Jaśle. 

 

 

 

    Działając w oparciu § 1 ust. 2 uchwały nr 6/2008  Rady Nadzorczej Jasielskiej 

Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zasad rozliczania 

kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych , Uchwałą NR VI/44/2019 Rady 

Miasta Jasła z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 14 lutego 

2019 r. poz. 1068) , oraz Uchwałą NR XX/193/2019 Rady Miasta Jasła z dnia 16 grudnia 2019 

r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

stawki za pojemnik (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego. z 30 grudnia 2019 r. poz. 6773) , Zarząd 

JSM postanawia:                                                      

                                                              § 1 

W uchwale nr 10/2019 Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 13 marca      

2019 r. w sprawie  usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych gromadzonych  

przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w Jaśle wprowadza się 

następujące zmiany : 

1. § 1 literka a) otrzymuje brzmienie : 

„Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

z nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości : 

1) w przypadku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 29,17 zł. 

miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej nieruchomości; 

2) w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny 58,34 zł. miesięcznie od 1 osoby zamieszkałej na danej 

nieruchomości.” 

§ 2 

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 lutego 2020 r.  

2.  Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń w siedzibie JSM i administracjach 

osiedlowych oraz na stronach internetowych JSM: www.jsm-jaslo.com.pl 

 

      

 

 

 

        Członek Zarządu                       Z-ca Prezesa Zarządu                   Prezes Zarządu 

 

 

          Bogumiła Kraus                           Grzegorz Mielech                 Janusz Przetacznik 

 

 

 

 

 

 

 

W głosowaniu wzięło udział 3 członków Zarządu JSM. Za uchwałą oddano 3 głosy, nie 

było głosów przeciwnych uchwale. 
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