
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/369/2013 

RADY MIASTA WISŁY 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 października 2011 r. w sprawie 

określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty miejscowej 

w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie miejscowej  

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

jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 95 poz. 613, z późn. zm.), art.47 § 4a 

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. 2005 r. Nr 8 poz. 60, z późn. 

zmianami)  

 

Rada Miasta Wisły  

uchwala, co następuje:  

 

§ 1. Wprowadzić następujące zmiany w uchwale nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisły z dnia 27 października 

2011r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru opłaty 

miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie 

miejscowej:  

1) wykreślić inkasenta ujętego pod pozycją nr 10;  

2) dodać inkasenta opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 

wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Miasta Wisły pod pozycją nr 53: Pani 

CIEŚLAR Alicja – dla DW "BESKIDY" ul. Wypoczynkowa 10 (wpis do prowadzonej przez Burmistrza 

Miasta Wisły ewidencji obiektów hotelarskich pod numerem 145).  

§ 2. Pozostawić bez zmian pozostałe ustalenia uchwały nr XI/146/2011 Rady Miasta Wisła z dnia 27 

października 2011 r. w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty miejscowej, zarządzenia poboru 

opłaty miejscowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w opłacie 

miejscowej.  

§ 3. Powierzyć wykonanie uchwały Burmistrzowi Miasta Wisły.  

§ 4. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, Biuletynie Informacji 

Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.  

 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 25 lutego 2013 r.

Poz. 1840



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

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lutego 2013.  

  

 

Przewodniczący Rady Miasta 

Wisły  

 

 

Janusz Podżorski 
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