Projekt Nr BRM.0006.87.2019
z dnia 21 maja 2019 r.

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA USTROŃ
z dnia .................... 2019 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 2019r., poz. 506), 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 2018r., poz. 1445 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r.
o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1892 z późn. zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r.
o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 888) i art. 47 §4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 900)
Rada Miasta Ustroń uchwala:
§ 1.
W uchwale Nr XLI/530/2018 Rady Miasta Ustroń z dnia 8 listopada 2018r. 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 53, 100, 141 otrzymują brzmienie:
Lp.

Inkasent

100)

Pan Remigiusz Jankowski prowadzący firmę pod nazwą PAREM REMIGIUSZ
JANKOWSKI
32-329 Bolesław, ul. Browarna 3a

141)

Pan Jarosław Wilczyński

Obiekt, w którym świadczone są usługi
w zakresie zakwaterowania
Apartament Parem
43-450 Ustroń, ul. Szpitalna 56C/6/2
Apartament Ramos
43-450 Ustroń, ul. A. Asnyka 5G/1
Dom Wczasowy "Jawor"
43-450 Ustroń, ul. Wczasowa 51

2) w §3 ust. 1 skreśla się punkty 53,111.
3) w §3 ust. 1 dodaje się punkty 158 i 159:
Lp.

Obiekt, w którym świadczone są usługi
w zakresie zakwaterowania
Pokoje Gościnne
43-450 Ustroń, ul. Mickiewicza 8

Inkasent

158)

HWASUNG CORPORATION Sp. z o. o.
43-450 Ustroń, ul. I. Daszyńskiego 64

159)

Pan Jarosław Lizińczyk prowadzący firmę pod nazwą Apartament Rodzinny
Szczęśliwa "7" w Ustroniu Jarosław Lizińczyk
43-450 Ustroń, ul. Brzozowa 11/7

Apartament Rodzinny Szczęśliwa "7"
43-450 Ustroń, ul. Brzozowa 11/7

§ 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.
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Uzasadnienie
W związku z rezygnacją inkasentów z pełnienia dotychczasowej funkcji, powołaniem nowych inkasentów
oraz ze zmianami zgłoszonymi przez inkasentów, zachodzi konieczność dokonania zmian w obowiązującej
uchwale 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.
W § 3 ust. 1 punkty 100, 141 otrzymują nowe brzmienie:
- w pkt 100: Zgodnie z informacją inkasenta, Pan Remigiusz Jankowski zobowiązał się do poboru opłaty
uzdrowiskowej dodatkowo w apartamencie RAMOS przy ul. A. Asnyka 5G/1, na terenie Miasta Ustroń.
- w pkt 141: na terenie obiektu: „Dom Wczasowy Jawor", pod adresem 43-450 Ustroń, ul. Wczasowa 51, funkcję
inkasenta opłaty uzdrowiskowej za Panią Małgorzatę Cieślar pełnić będzie Pan Jarosław Wilczyński.
W § 3 ust. 1 wykreśla się dwóch inkasentów opłaty uzdrowiskowej:
- pkt 53: zmarłego Pana Jana Palowicza prowadzącego firmę pod nazwą Palowicz Jan Wynajem Kwater,
pobierającego opłatę uzdrowiskową na terenie Pokoi Gościnnych "Przystań", pod adresem 43-450
Ustroń, ul. Reja 4.
- pkt 111: Panią Elżbietę Węgrecką prowadzącą firmę pod nazwą Elżbieta Węgrecka Pokoje Gościnne - Pokoje
Gościnne "Bajka" 43-450 Ustroń ul. Reja 10, z powodu zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej.
W § 3 ust. 1 dodaje się dwóch inkasentów opłaty uzdrowiskowej:
- pkt 158: wpisano nowego inkasenta opłaty uzdrowiskowej - firmę pod nazwą HWASUNG CORPORATION
Sp. z o. o., prowadzącą działalność gospodarczą w obiekcie: "Pokoje Gościnne" pod adresem 43-450 Ustroń,
ul. Mickiewicza 8.
- pkt 159: wpisano nowego inkasenta opłaty uzdrowiskowej - Pana Jarosława Lizińczyka prowadzącego
działalność gospodarczą pod nazwą Apartament Rodzinny Szczęśliwa "7" w Ustroniu Jarosław Lizińczyk,
w obiekcie Apartament Rodzinny Szczęśliwa "7", pod adresem 43-450 Ustroń, ul. Brzozowa 11/7.
Zmiany przedmiotowej uchwały, stosownie do treści art. 5 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019r., poz. 688), zostały skonsultowane w dniach
13 maja 2019r. - 15 maja 2019r. z mieszkańcami Miasta Ustroń oraz z organizacjami pozarządowymi i podmiotami
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi
działalność statutową na terenie miasta Ustroń.
W wyznaczonym terminie konsultacji nie zgłoszono żadnych wniosków i opinii.
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