
UCHWAŁA NR 13 / 2021 

Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

dnia 24 lutego 2021 r. 

 

w sprawie  ustalenia wysokości opłat z tytułu dostarczania wody zimnej do lokali mieszkal-

nych i lokali o innym przeznaczeniu zlokalizowanych w budynkach przy ul. 

Mickiewicza 150, 152 i 154 w Jaśle. 

 

Działając w oparciu o § 5 Regulaminu zasad rozliczania zużycia wody w zasobach Ja-

sielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle, który stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzor-

czej JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie Regulaminu zasad rozliczania zużycia wody 

w zasobach Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle oraz zatwierdzeniem Uchwałą Zarządu 

Spółki Veolia Wschód Sp. z o.o. nr VWSD/ZARZ/UCHW/03/2021.02.01 z dnia 1 lutego 2021 r. 

nowego cennika za usługi związane z gospodarką wodno-ściekową, Zarząd postanawia: 

§ 1 

Wprowadzić z dniem 1 marca 2021 r. zmianę opłat za usługę dostawy wody zimnej do lokali 

mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu zlokalizowanych w budynkach przy ul. Mickiewi-

cza 150, 152 i 154 w Jaśle według stawki opłaty określonej w nowym cenniku za usługi związane 

z gospodarką wodno-ściekową który stanowi Załącznik do Uchwały Zarządu Spółki Veolia 

Wschód Sp. z o.o. nr VWSD/ZARZ/UCHW/03/2021.02.01 z dnia 1 lutego 2021 r. według stawek 

w wysokości brutto (opłaty zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 8%) dla lokali 

mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu wyposażonych w wodomierze, które nie mają za-

wartych umów bezpośrednio z dostawcą wody i ustalić ją na poziomie – 4,97 zł brutto za każdy 

dostarczony 1 m3 wody zimnej. 

 

§ 2 

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

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

wych oraz 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. 

 

http://www.jsm-kaslo.com.pl/

