
 

 

UCHWAŁA NR XVII/180/2012 

RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 28 lutego 2012 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym i opłacie 

uzdrowiskowej w roku 2012 

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

gminnym (t.j., Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 95 poz. 613 z późn. zm.), art. 6b 

ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r., Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art.6 

ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) i art. 47 § 

4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)  

Rada Miasta Ustroń uchwala:  

§ 1. W uchwale nr XV/159/2011 Rady Miasta Ustroń z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zarządzenia 

inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku 

rolnym, podatku leśnym i opłacie uzdrowiskowej w roku 2012 wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 3 ust.1 punkt 5 otrzymuje brzmienie: „5) Muflon Spółka z o.o. 85-650 Bydgoszcz ul. Cicha 63 – 

Ośrodek Rehabilitacyjno - Wypoczynkowy „Muflon” 43-450 Ustroń ul. Sanatoryjna 32”.  

2) w § 3 ust.1 punkt 46 otrzymuje brzmienie: „46) Pana Pawła Haleja – ZDZ Ustroń 43-450 Ustroń ul. 

Stawowa 3”.  

3) W § 3 ust.1 skreśla się punkt 17.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.  

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

Województwa Śląskiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

 

Stanisław Malina 

 

Katowice, dnia 22 marca 2012 r.

Poz. 1327
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