
UCHWAŁA NR 59 / 2020 

Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

dnia 17 grudnia  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 oraz Uchwałą XXXVI/307/2020 

Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta 

Jasła zmienionej Uchwała Nr XXXVII/314/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 14 grudnia 2020 r., 

Zarząd JSM postanawia: 

 

                                                              § 1 

Wprowadzić z dniem l stycznia 2021 r. na terenie miasta Jasła opłaty za usługi  usuwania 

i unieszkodliwiania odpadów komunalnych gromadzonych przez użytkowników lokali  

w nieruchomościach: 

a) zamieszkałych w wysokości 29,17 zł miesięcznie od każdego mieszkańca (osoby 

zamieszkałej) w tej nieruchomości albo lokalu mieszkalnym zlokalizowanym w tej 

nieruchomości, która zadeklarowała selektywną zbiórkę odpadów, a 58,34 zł  miesięcznie 

w przypadku złożenia deklaracji o nieselektywnej zbiórce odpadów komunalnych, 

b) nieruchomości mieszanych tj. zamieszkałych i w których prowadzona jest działalność 

gospodarcza,  

1) od  części nieruchomości zamieszkałych jak w lit.a,  

2) od części nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza,  

w których: zbieranie odpadów komunalnych następuje w sposób selektywny  

w wysokości 1,45 zł netto miesięcznie za 1m² powierzchni użytkowej lokalu lub jego 

części przeznaczonej na działalność gospodarczą,  zbieranie odpadów komunalnych 

następuje w sposób nieselektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z lokali w wysokości 2,90 zł netto 

miesięcznie za 1m² powierzchni użytkowej lokalu, 

c) pozostałych, w których zbierane są odpady komunalne i są one odbierane poza miejskim 

systemem gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie odrębnej umowy 

zawartej z uprawnionym podmiotem świadczącym takie usługi na terenie miasta Jasła:  

1)    w sposób selektywny:  

1.1)   19,00 zł netto za pojemnik o pojemności    120 litrów, 

1.2)   38,00 zł netto za pojemnik o pojemności    240 litrów, 

1.3) 159,00 zł netto za pojemnik o pojemności 1 100 litrów, 

2)    w sposób nieselektywny:  

2.1)   38,00 zł netto za pojemnik o pojemności    120 litrów, 

2.2)   76,00 zł netto za pojemnik o pojemności    240 litrów, 

2.3) 318,00 zł netto za pojemnik o pojemności 1 100 litrów, 

 

§ 2 

1.   W przypadku nieruchomości, które spełniają jednocześnie warunki określone  

w § 1 lit. a i b, opłata za gospodarowanie stanowi sumę wpłat obliczonych wg liczby 

osób zamieszkałych w tej nieruchomości i powierzchni użytkowej przeznaczonej na 



działalność gospodarczą. 

2.   Postanowienia, o których mowa w ust.1 stosuje się odpowiednio do lokali 

mieszkalnych, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. 

 

 

§ 3 

1.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2021 r.  

2. Traci moc uchwała nr 10/2019 Zarządu JSM z dnia 13 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat z tytułu usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych gromadzonych 

przez użytkowników lokali mieszkalnych i lokali użytkowych w Jaśle. 

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

osiedlowych oraz na stronie internetowej Spółdzielni: 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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