
Uchwała Nr …./V/2011 
Rady Miejskiej w Praszce  
z dnia 18 lutego 2011 roku 

 

zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego  
i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa należności pieniężnych, określenia inkasentów i 
wynagrodzenia za inkaso 

 

Na podstawie art.37b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 
142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Praszce  
 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

W uchwale Nr 208/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 

należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, zmiana Uchwała Nr 

29/IV/2011 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 25 stycznia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 

poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa 

należności pieniężnych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso, wprowadza się 

następujące zmiany: 

 

1) w § 2: 

- w ust. 1 skreśla się pkt 2, 

- w ust. 2  w pkt 1 skreśla się tiret szósty,  

a pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4/ Pani Ewa Jabłońska 5% od sumy zainkasowanej na terenie sołectwa Wierzbie.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

 



Uchwała Nr  …./V/2011 
Rady Miejskiej w Praszce 
z dnia ……………. 2011 r. 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek  
                     opłat oraz sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych  
                     na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego parkowania. 
 

         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2001 r. Nr 142  poz. 1591,  z późn. zmianami) oraz art. 13b ust. 3 i 4 i art. 13f  ust. 2 ustawy z 

dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 19 poz. 115 z 08.02.2007 r.), 

Rada Miejska 

u c h w a l a,  c o   n a s t ę p u j e: 

 

§ 1 

W uchwale Nr 131/XVI/2004 Rady Miejskiej w Praszce z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie 

ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu pobierania opłat za 

parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych gminnych w strefie płatnego 

parkowania, zmiana uchwała  Nr 37/VI/2007 Rady Miejskie w Praszce z dnia 22 marca 2007 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat oraz 

sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych 

gminnych w strefie płatnego parkowania, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1/    § 4 otrzymuje  brzmienie: 

 

„ § 4.   1.   Opłatę za parkowanie w strefie płatnego parkowania wnosi się przez wykupienie 

ważnego biletu parkingowego  określającego czas parkowania albo wniesienie opłaty 

abonamentowej lub opłaty za identyfikator postojowy. 

              2. Miesięczną opłatę abonamentową oraz opłatę za identyfikator postojowy wnosi się 

wpłacając kwotę wynikającą z uchwały w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce albo na konto Gminy 

Praszka. 

             3. Bilety parkingowe można nabyć w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce albo w kiosku 

położonym w Praszce na Placu Grunwaldzkim. 

             4. Dokument potwierdzający uiszczenie opłaty parkingowej/opłaty abonamentowej, opłaty 

identyfikator postojowy/lub dokument uprawniający do bezpłatnego parkowania, kierujący 



pojazdem winien umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą w sposób umożliwiający 

odczytanie treści.” 

 

2/    § 5 otrzymuje brzmienie: 

 

„ § 5.   Za nie zapłacony postój pobiera się opłatę dodatkową w wysokości 10,00 zł , którą należy 

wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Praszce  lub na konto Gminy Praszka .” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Praszki. 

 

§ 3 

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

Województwa Opolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


