
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/453/2018 

RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 26 kwietnia 2018 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 2017 r., poz. 1875 ze 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 2017 r., poz. 1785 ze zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 

1984 r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1892), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. 

o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1821) i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych 

z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz z organizacjami pozarządowymi i 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 2018 r. poz. 450) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/382/2017 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 listopada 2017 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 dodaje się punkt 163: 

Lp. Inkasent 
Obiekt, w którym świadczone są usługi 

w zakresie zakwaterowania 

161) 
Pani Marta Klimosz prowadząca firmę pod nazwą Klimosz Marta 
43-450 Ustroń, ul. Olchowa 14 

Apartamenty 
43-450 Ustroń, ul. Olchowa 14 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

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

Województwa Śląskiego. 

  

 
Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Artur Kluz 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 maja 2018 r.

Poz. 3177


		2018-05-09T12:10:27+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




