
UCHWAŁA NR 4/2021 

Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

z dnia 22 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków 

do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu zlokalizowanych w Bie-

czu, oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powsta-

jącymi na nieruchomościach zlokalizowanych w Bieczu.  

 

 

 

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

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

usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz Uchwałę NR  XXXIII/249/2020 Rady 

Miejskiej w Bieczu z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości  stawki takiej opłaty, Zarząd 

JSM postanawia:                                                      

                                                              § 1 

W uchwale nr 78/2018 Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 19 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dostarczania wody i odprowadzenia ścieków do lo-

kali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu zlokalizowanych w Bieczu oraz wysokości 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach zlokali-

zowanych w Bieczu wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2  otrzymuje brzmienie : 

„Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi 

na nieruchomościach , na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości : 

1) w przypadku zbierania i odbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

22,00 zł. miesięcznie od jednego mieszkańca  zamieszkującego daną nierucho-

mość; 

2) w przypadku nie wypełnienia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, w trzykrotnej wysokości stawki określonej w §2 pkt 1 niniej-

szej uchwały tj. 66,00 zł. miesięcznie od każdej  osoby zamieszkującej daną nieru-

chomość, 

w zależności od złożonej deklaracji.” 

 

§ 2 

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

 

      

 

 

 

        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 by-

ło głosów przeciwnych uchwale. 

          


