
 

 

UCHWAŁA NR XXX/248/2013 

RADY GMINY WILKOWICE 

z dnia 30 stycznia 2013 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr  XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. 

w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej za rok 

2013 oraz określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za  inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r., Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit 

b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, 

poz. 613 ze zmianami ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie górnych 

granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku / M.P. poz. 587 z 2012 r./, rozporządzenia 

Nr 7/91 Wojewody Bielskiego z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadających 

kryteriom, w których pobiera się opłatę miejscową oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749)  

Rada Gminy Wilkowice uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. W uchwale Nr XXVIII/221/2012 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 

zasad ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej za rok 2013 oraz 

określenia inkasentów i wysokość wynagrodzenia za  inkaso,§ 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„ Pan Kowalcze Jacek – „Chata na Groniu” – Bystra”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilkowice.  

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

Województwa Śląskiego.  
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Bartosz Olma 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 4 marca 2013 r.

Poz. 2039


		2013-03-04T11:20:51+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




