
 

 

UCHWAŁA NR 408/LIV/14 

RADY GMINY NOWA RUDA 

z dnia 28 października 2014 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej 

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

gminnym (Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 849) Rada Gminy Nowa Ruda uchwala,  

co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr 88/XII/07 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 października 2007 roku zmienionej 

uchwałą Nr 170/XXIV/08 z dnia 27 października 2008 roku, uchwałą Nr 268/XXXV/09 z dnia 9 listopada 

2009 roku, uchwałą Nr 336/XLIV/10 z dnia 3 listopada 2010 roku, uchwałą Nr 47/XI/11 z dnia 16 maja 

2011 roku, uchwałą Nr 94/XVII/11 z dnia 17 listopada 2011 roku, uchwałą Nr 165/XXVI/12 z dnia 13 czerwca 

2012 roku, uchwałą Nr 180/XXVIII/12 z dnia 25 września 2012 roku, uchwałą Nr 216/XXIX/12 z dnia 

30 października 2012 roku, uchwałą Nr 261/XXXVI/13 z dnia 26 marca 2013 roku, uchwałą Nr 

284/XXXIX/13 z dnia 25 czerwca 2013 roku i uchwałą Nr 306/XLII/13 z dnia 28 października 2013 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 1. Ustala się wysokość opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 

w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Jugów lub Sokolec, 

za każdy dzień pobytu w tych miejscowościach w wysokości 2,20 zł”; 

2) załącznik do uchwały – Wykaz inkasentów opłaty miejscowej – otrzymuje brzmienie określone 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Ruda. 

§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu na stronie internetowej Gminy Nowa Ruda. 

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

Województwa Dolnośląskiego, z tym, że § 1 pkt 1 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. 

Przewodniczący Rady: 

B. Tarapacki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 29 października 2014 r.

Poz. 4476



Załącznik do uchwały Nr 408/LIV/14 Rady  

Gminy Nowa Ruda z dnia 28 października 2014 r. 

 

Wykaz inkasentów opłaty miejscowej 
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