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UCHWAŁA NR VI/30/11
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE

z dnia 18 lutego 2011 r.

w sprawie: zmiany Uchwały Nr LV/559/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie 
określenia zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia 

poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), art.19 pkt 1a i pkt 2 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)1) , art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 4 ust. 1, art. 
13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 
(Dz. U. 2010 Nr 17 poz. 95) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic 
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. (M. P. z 2010 r. Nr 55 poz. 755) Rada Miejska 
w Sławkowie 

uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr LV/559/10 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia 
zasad ustalania i poboru, terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty 
targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, § 3 ust. 2 otrzymuje 
brzmienie: 

Na inkasentów opłaty targowej wyznacza się 

a) Panią Lidię Grzanka 

b) Panią Alicję Gawęda. 

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławków. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr Wojciech Pacula

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 
1. dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. 
2. dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. 


