
                                          UCHWAŁA NR 57/2021 
Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej  

z dnia 23 września 2021 roku 

 

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

                   lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu zlokalizowanych w Bieczu 

 

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

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle, który stanowi załącznik do uchwały Rady 

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

wody w zasobach Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku z Decyzją Dyrektora 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie z siedziba w Rzeszowie z dnia 06 

września 2021 r. znak RZ.RZT.70.201.2021.MKO zatwierdzającą taryfy gminy Biecz na 

wniosek MPGK w Bieczu Sp. z o. o. z dnia 23 lipca 2021 r., Zarząd JSM postanawia: 

 

§ 1 

1. Wprowadzić z  dniem 1 października 2021 r. zmianę opłat za usługi dostawy wody  

i odprowadzania ścieków do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu 

zlokalizowanych w Bieczu, które są wyposażone w indywidualne wodomierze według 

stawek opłat określonych w taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 

odprowadzania ścieków na terenie działania wodociągów i kanalizacji zarządzanych 

przez MPGK sp. z o. o. w Bieczu, zatwierdzonej decyzją Dyrektora Regionalnego 

Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie, według stawek 

w wysokości brutto (zawierających podatek od towarów i usług w wysokości 8%): 

a) za dostarczony 1 m³ wody w wysokości  6,98 zł, 

b) za odebrany 1 m³ ścieków w wysokości  7,53 zł, 

2. Stawki stałych miesięcznych opłat abonamentowych określonych w uchwale Zarządu nr 

47/2018 z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 114/2010 Zarządu JSM 

z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat z tytułu dostarczenia 

wody i odprowadzenia ścieków do lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu 

zlokalizowanych w Bieczu pozostają bez zmian. 

 

 

 

§ 2 

Uchwała obowiązuje od dnia jej podjęcia i obowiązuje od 1 października 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 było 

głosów przeciwnych uchwale. 
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