
 

UCHWAŁA NR 13/2022 
Zarządu Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

z dnia 28 lutego 2022 roku 

 

 

w sprawie:    wysokości zaliczek na pokrycie kosztów zakupu lub wytworzenia energii 

cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej 

wody użytkowej dla nieruchomości zlokalizowanych w Jaśle 

 

 

Działając w oparciu o § 9 Regulaminu rozliczania zużycia energii cieplnej w zasobach 

Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, który stanowi załącznik do uchwały Rady Nadzorczej 

JSM nr 31/2014 z dnia 6 czerwca 2014 r. z późniejszymi zmianami w sprawie uchwalenia 

Regulaminu rozliczania zużycia energii cieplnej w zasobach Jasielskiej Spółdzielni Mieszka-

niowej oraz Taryfy ciepła dla: Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp.  

z o.o. w Jaśle zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr 

OKR.4210.2.2021.MGi  z dnia 15 marca 2021 r. ogłoszoną w Biuletynie Branżowym URE – 

Ciepło nr 62(792) z 15 marca 2021 r. oraz przepisów ustawy z dnia 13 stycznia 2022 r.  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 196) wprowadzającej w okresie 

od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. obniżoną do wysokości 5 % stawkę VAT na sprzedaż 

energii cieplnej, Zarząd Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej postanawia: 

 

§ 1 

Ustalić wysokość zaliczek na pokrycie kosztów dostawy energii cieplnej dla potrzeb c.o. oraz 

przygotowania ciepłej wody użytkowej (podgrzania wody zimnej) wnoszonych przez użyt-

kowników lokali mieszkalnych zlokalizowanych w zasobach zasilanych przez MPGK sp.  

z o.o. w Jaśle zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.  

2. Traci moc uchwała Zarządu nr 34/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości 

opłat i zaliczek na pokrycie kosztów zakupu  energii cieplnej dla potrzeb centralnego 

ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej dla nieruchomości zlokalizowa-

nych w Jaśle i nr 35/2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości opłat i zaliczek 

na pokrycie kosztów zakupu  energii cieplnej wytwarzanej i dostarczanej przez MPGK sp. 

z o.o. Jasło dla zasobów mieszkaniowych JSM za jej pośrednictwem. 

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

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

 

 

 

  Członek Zarządu                             Zastępca Prezesa                                     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/

