
 

 

UCHWAŁA NR XXII/205/2020 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 27 stycznia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały ustalającej zasady najmu i dzierżawy nieruchomości  

na okres dłuższy niż trzy lata 

Na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a oraz 

art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. 

zm.) Rada Miejska Jasła uchwala co następuje: 

§ 1. 1. W uchwale Nr XXII/187/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia 10 grudnia 2007 r. w sprawie zasad 

najmu i dzierżawy nieruchomości na okres dłuższy niż trzy lata (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego 

nr 110 poz. 2800), zmienionej uchwałami Nr XXIV/196/2007 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 grudnia 2007 r. 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego nr 2 poz. 27), Nr XXXVIII/356/2013 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 stycznia 

2013 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 1369), Nr XII/113/2015 Rady Miejskiej Jasła z dnia 

31 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 2578), Nr LX/619/2018 Rady Miejskiej Jasła 

z dnia 29 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 634) wprowadza się następujące 

zmiany: § 2 ust. 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„2. Czynsz ustalony w umowie najmu lub dzierżawy podlega waloryzacji przy zastosowaniu 

ogłaszanego przez GUS średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok 

ubiegły, z tym zastrzeżeniem, że w 2020 roku nie przeprowadza się waloryzacji czynszów najmu za 

lokale użytkowe”. 

2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jasła 

 

 

Henryk Rak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 lutego 2020 r.

Poz. 696
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