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UCHWAŁA NR VIII/106/2011
RADY MIASTA WISŁY

z dnia 28 czerwca 2011 r.

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Wisły nr LI/640/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie: określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok 2011 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. 
Dz. U. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 
(niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich : 
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi ( Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992r. ) 2) dyrektywy 1999/62/WE 
z 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe ( Dz. 
Urz. WEL 187 z 20.07.1999r. ). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej 
ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006r. nr 121, poz. 844, nr 220, 
poz. 1601, nr 225, poz. 1635, nr 245, poz. 1775, nr 249, poz. 1828, nr 251, poz. 1847; z 2008r. nr 93, poz. 585, nr 116, poz. 
730, z 2009r. nr 56, poz. 458, nr 223, poz. 1463, art.47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( tekst 
jednolity: Dz.U.z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zmianami ), art. 4 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( Dz. U. nr 62, poz. 718 ) oraz uchwały nr XX/259/2008 Rady Miasta 
Wisły z dnia 27 maja 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową. 
Rada Miasta Wisły 
uchwala co następuje : 

§ 1. Zmienić treść § 2 ust. 1 uchwały Rady Miasta Wisły nr LI/640/2010 z dnia 28 października 2010r. w sprawie: 
określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej na rok 2011 w następujący sposób: 

1. wykreślić inkasenta opłaty miejscowej pod pozycją: 

nr 25: Miśkiewicz Mirosława - DW "OSTOJA" w Wiśle, przy ul. Słonecznej 1. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 
i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim. 
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