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UCHWAŁA NR XII/94/15
RADY GMINY DŹWIERZUTY
z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2015 r.
poz. 1515), art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Gminy Dźwierzuty uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach określonych uchwałą Nr
XIV/115/08 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których
pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 119 poz. 1975) oraz uchwałą Nr ……… Rady
Gminy Dźwierzuty z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości posiadających korzystne
właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych, w których pobiera się opłatę miejscową tj. w miejscowościach:
Dąbrowa, Jeleniowo, Kulka, Linowo, Orzyny, Rańsk, Sąpłaty, Szczepankowo.
§ 2. Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. Opłata miejscowa pobierana jest ostatniego dnia pobytu za cały okres pobytu.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
§ 5. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się właścicieli (kierowników) ośrodków
wypoczynkowych, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych, prywatnych kwater oraz pól
namiotowych.
§ 6. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do
uiszczania opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać imię i nazwisko osoby przebywającej dłużej niż
dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych oraz czas tego pobytu.
§ 7. Za inkaso opłaty miejscowej ustala się wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanej kwoty.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dźwierzuty.
§ 9. Traci moc uchwała Nr IX/70/07 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie
ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 26 poz. 612) oraz
uchwała Nr XI/91/08 Rady Gminy Dźwierzuty z dnia 13 lutego 2008 r. o zmianie uchwały Nr IX/70/07 Rady
Gminy Dźwierzuty z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej
poboru (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 40 poz. 863).
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Arkadiusz Aleksander Nosek

