
 

 

UCHWAŁA NR XXIX/328/20 

RADY MIEJSKIEJ KARPACZA 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności  

oraz sposobu jej poboru 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 713) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 

i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 poz. 1170, poz. 2244) w związku z uchwałą nr XV/171/08 Rady Miejskiej 

w Karpaczu z dnia 28.03.2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na obszarze Gminy Karpacz opłatę miejscową. 

§ 2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 

turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Miasta Karpacza.  

§ 3. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,40 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.  

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.  

2. Inkasentami ustanawia się przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie. 

§ 5. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się w dniu zgłoszenia faktu przebywania lub w dniu zameldowania.  

§ 6. Rozliczenie i wpłata pobranych przez inkasentów kwot opłaty miejscowej następuje do dnia 10-go 

każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Miejskiego: SANTANDER Bank Polska S.A. 49 1090 

1926 0000 0005 1416 2884.  

§ 7. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty miejscowej w wysokości 10% pobranych 

i wpłaconych kwot.  

§ 8. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób 

przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Miasta 

Karpacza, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, 

2) liczbę dni, za które opłata jest pobierana, 

3) właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu, 

4) łączną kwotę opłaty  miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby. 
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§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.  

§ 10. Z dniem 01 stycznia 2021 r. traci moc uchwała nr XIV/171/19 Rady Miejskiej Karpacza z dnia 30 

października 2019 r. w sprawie wprowadzenia oraz ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej 

płatności oraz sposobu jej poboru.  

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2021 roku.  

Przewodniczący Rady Miejskiej Karpacza: 

Tobiasz Frytz 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 6007


		2020-11-06T07:37:21+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




