
 

 

UCHWAŁA NR LXXIII/626/2022 

RADY MIEJSKIEJ JASŁA 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  

na terenie Miasta Jasła 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2a pkt 8 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) oraz po 

zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle, Rada Miejska Jasła uchwala 

co następuje: 

§ 1. 1. W załączniku do Uchwały nr XXVIII/284/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 20 czerwca 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Jasła (Dz.Urz. Woj. 

Podkarpackiego z 2016 poz. 2386 ze zm. Dz.Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz.3154) dodaje się 

Rozdział 3a w brzmieniu: 

„Rozdział 3a. 

Obowiązki informacyjne 

§ 7a. W nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym spółdzielni mieszkaniowej lub 

wspólnoty mieszkaniowej: 

1) w przypadku zmiany ilości osób zamieszkujących lokal osoba, której służy tytuł prawny do lokalu 

lub osoba faktycznie zamieszkująca albo użytkująca lokal jest obowiązana złożyć do spółdzielni 

mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej informację o ilości osób zamieszkujących lokal 

w terminie 5 dni od zaistnienia zmiany; 

2) informację o ilości osób zamieszkujących lokal w styczniu 2023 r. osoba, której służy tytuł prawny 

do lokalu, lub osoba faktycznie zamieszkująca albo użytkująca lokal jest obowiązana złożyć 

spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnocie mieszkaniowej do dnia 28 lutego 2023 r.”. 

2. Pozostała treść uchwały nie ulega zmianie. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jasła. 

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

Podkarpackiego. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Jasła 

 

 

Henryk Rak 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5436
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