
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/320/20 

RADY MIEJSKIEJ GMINY MIRSK 

z dnia 29 października 2020 r. 

w sprawie opłaty miejscowej 

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

z 2020r., poz. 713 ze zm.) i art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  

o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1170 ze zm. ), art. 47§ 4a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.1325 ze zm.) Rada Miejska Gminy 

Mirsk uchwala, co następuje: 

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska Gminy Mirsk: 

1) wprowadza opłatę miejscową; 

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej; 

3) określa zasady ustalania i poboru oraz termin płatności opłaty miejscowej; 

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów  

oraz wynagrodzenie za inkaso; 

5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa  

w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych  

do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji 

uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej. 

§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości: Brzeziniec, Gajówka, Giebułtów, Gierczyn, 

Grudza, Kamień, Karłowiec, Kłopotnica, Kotlina, Krobica, Kwieciszowice, Mlądz, Mroczkowice, Orłowice, 

Proszowa, Przecznica, Rębiszów oraz w mieście Mirsk. 

§ 3. Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu i jest pobierana od osób fizycznych 

przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.    

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

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej, prowadzące schroniska, ośrodki kempingowe, pola namiotowe i biwakowe, pokoje 

gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa agroturystyczne i ekoturystyczne, pokoje gościnne i inne obiekty 

zdefiniowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek 

i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2019r., poz. 238), a także osoby fizyczne dokonujące najmu 

w budynkach mieszkalnych stanowiących ich własność, opodatkowujące dochód z najmu jako nie związany 

z działalnością gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym 

podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019r., poz. 43 ze 

zm.). 
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3. Wykaz inkasentów opłaty miejscowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych 

i odprowadzonych opłat. 

5. Rozliczenie i wpłata pobranych przez inkasentów kwot opłaty miejscowej następuje w kasie Urzędu 

Miasta i Gminy Mirsk lub na rachunek bankowy Gminy Mirsk. W terminie do 10-go dnia miesiąca następującego 

po kwartale, w którym pobrano opłatę . 

§ 5. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych , zobowiązanych  

do uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej. 

Jeżeli ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej, po zakończeniu każdego miesiąca należy wydrukować 

jej raport. Ewidencję należy przechowywać w obiekcie i okazywać osobom dokonującym kontroli. Ewidencja 

powinna zawierać: 

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

- datę i godzinę rozpoczęcia pobytu oraz datę i godzinę zakończenia pobytu, 

- liczbę dni, za które opłata jest pobierana, 

- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu, 

- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XIV/157/19 Rady Miejskiej Gminy Mirsk z dnia 29 października 2019 r. 

w sprawie opłaty miejscowej w roku 2020. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mirsk. 

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

Dolnośląskiego, jednak nie wcześniej niż od 1 stycznia 2021r. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Mirsk: 

Antoni Alchimowicz 
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                                                                                     Załącznik nr 1
                                                                                                      do Uchwały Nr XXIV/320/20
                                                                                                      Rady Miejskiej Gminy Mirsk
                                                                                                      z dnia  29 października 2020r.

                                                                                       

                                 Imienny wykaz inkasentów opłaty miejscowej

Lp. Nazwa obiektu Imię i Nazwisko

1 Górski Kompleks Turystyczny Czeszka i 
Słowaczka

Sylwia Birger

2 Chatka Górzystów  Krobica Wiesława Polańska

3 Gierczynówka  Gierczyn Grażyna Biederman

4 Ski&Sun  Krobica Jakub Sojka

5 Petra Kolb Gajówka Petra Kolb

6 Ewa Ferensowicz  Domek Pod Wieżą Mirsk Ewa Ferensowicz

7 Agroturystyka Dom Nad Potokiem  Proszowa Sławomir Malicki

8 Agroturystyka Pod Kamieniem  Karłowiec Zdzisław Antonowicz

9 Art Pension   Przecznica Olgiert Pikiewicz

10 Alina Siemaszko Kamień Alina Siemaszko

11 Alicja Banach Przecznica Alicja Banach

12 Agroturystyka u Strażaka Marek Maksymowicz

13 Izerska Idylla Gajówka Stanisław Szymkowski

14 Gospodarstwo Rolne  Bata  Mlądz Barbara Głębocka
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