
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/317/2017 

RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 27 kwietnia 2017 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości 

wynagrodzenia za inkaso w podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym, łącznym 

zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 

15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 617 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 

30 października 2002 r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 374 z późn. zm.) i art. 47 §4a ustawy 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 201 z późn. zm.) po przeprowadzeniu 

konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817  

z późn. zm.) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1. W uchwale nr XXIII/250/2016 Rady Miasta Ustroń z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zarządzenia 

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

rolnym, podatku leśnym, łącznym zobowiązaniu pieniężnym i opłacie uzdrowiskowej wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w § 3 ust. 1 punkty 1 oraz 138 otrzymują brzmienie: 

Lp. Inkasent 
Obiekt, w którym świadczone są usługi  

w zakresie zakwaterowania 

1) 
Hotele Diament S.A. 

44-100 Gliwice, ul. Dąbrowskiego 50 

Spa Hotel "Diament" 

43-450 Ustroń, ul. Zdrojowa 3 

138) Pani Janina Matusewicz 
C.W.S. Gwarek 

43-450 Ustroń, ul. Wczasowa 49 

2) w § 3 ust. 1 skreśla się punkt 19 ; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2017 r.

Poz. 2986



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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Artur Kluz 
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