
UCHWAŁA NR XXVI/168/09  

RADY GMINY W GĄSAWIE  

z dnia 16 października 2009 r.  

 

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności 

i sposobu jej poboru. 

 

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

roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr

62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,

z 2002r. Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. Nr 214 poz.

1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006r.

Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180

poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420), art. 17, art. 19 pkt 1 lit. „b”,  pkt

2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (T.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 121 poz. 844, 2006r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.

1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009r. Nr

56 poz. 458) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2010 rok (M. P. z 2009r. Nr 52

poz. 742) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Stawkę  o płaty miejscowej od osób fizycznych przebywają cych w celach

wypoczynkowych w miejscowościach: Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski

Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo, Wiktorowo, Drewno

i Gąsawa ustala się za każdą dobę pobytu w wysokości 1,90 zł. 

2. Opłatę miejscową pobierają: 

3. Kierownik zakładu lub ośrodka wypoczynkowego zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie

organowi podatkowemu pracowników upoważnionych do poboru opłaty miejscowej.  

4. Inkasenci wymienieni w ust. 3 pobierają  opła tę  miejscową  w wysokości określonej

w niniejszej uchwale za taką liczbę dni pobytu, jaką podaje zgłaszający się na pobyt czasowy.

W razie przedłużenia pobytu opłatę za dalsze dni pobiera się przy przedłużeniu pobytu.  

5. W razie niemożności pobrania opłaty miejscowej lub pobrania za niepełny okres pobytu

inkasent zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie organ podatkowy podając w zawiadomieniu

miejsce czasowego pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.  

6. Za pobór opłaty miejscowej organ podatkowy przyznaje inkasentowi wynagrodzenie

w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.  

7. Inkasenci wydają pokwitowanie na każdą pobraną opła tę  miejscową według wzoru

ustalonego w przepisach o udokumentowaniu operacji kasowych.  

8. Z pobranej opłaty miejscowej inkasent rozlicza się w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do

piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej

poboru.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.  

U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie art. 17, art. 19 pkt 1 lit. „b”, pkt 2 i 3 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych Rada Gminy ustala opła tę  miejscową,  która pobierana jest od osób

f izycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych  lub turystycznych

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz

warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Na terenie gminy Gąsawa opłatę miejscową

pobiera się w następujących miejscowościach Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Laski

Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo, Wiktorowo,

Drewno i Gąsawa. Miejscowości te spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów

z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia minimalnych warunków, jakie powinny spełniać

miejscowości, w których można pobierać  opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249 poz. 1851). Na rok

2010 ustalono opłatę miejscową w wysokości 1,90 zł za jedną dobę pobytu.  

1) od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych lub turystycznych

w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach

turystycznych i podobnych zakładach kierownicy tych zakładów lub wskazani przez nich

pracownicy; 

2) od osób innych niż  wymienione w ust. 2 pkt 1 przebywających na terenie wsi wyznaczeni

inkasenci. 

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot

Europejskich:  

- dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L

368 z 17.12.1992r.)  
- dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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RADY GMINY W GĄSAWIE  
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w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności 

i sposobu jej poboru. 

 

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

roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr

62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,

z 2002r. Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. Nr 214 poz.

1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006r.

Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180

poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420), art. 17, art. 19 pkt 1 lit. „b”,  pkt

2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (T.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 121 poz. 844, 2006r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.

1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009r. Nr

56 poz. 458) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2010 rok (M. P. z 2009r. Nr 52

poz. 742) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Stawkę  o płaty miejscowej od osób fizycznych przebywają cych w celach

wypoczynkowych w miejscowościach: Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski

Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo, Wiktorowo, Drewno

i Gąsawa ustala się za każdą dobę pobytu w wysokości 1,90 zł. 

2. Opłatę miejscową pobierają: 

3. Kierownik zakładu lub ośrodka wypoczynkowego zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie

organowi podatkowemu pracowników upoważnionych do poboru opłaty miejscowej.  

4. Inkasenci wymienieni w ust. 3 pobierają  opła tę  miejscową  w wysokości określonej

w niniejszej uchwale za taką liczbę dni pobytu, jaką podaje zgłaszający się na pobyt czasowy.

W razie przedłużenia pobytu opłatę za dalsze dni pobiera się przy przedłużeniu pobytu.  

5. W razie niemożności pobrania opłaty miejscowej lub pobrania za niepełny okres pobytu

inkasent zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie organ podatkowy podając w zawiadomieniu

miejsce czasowego pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.  

6. Za pobór opłaty miejscowej organ podatkowy przyznaje inkasentowi wynagrodzenie

w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.  

7. Inkasenci wydają pokwitowanie na każdą pobraną opła tę  miejscową według wzoru

ustalonego w przepisach o udokumentowaniu operacji kasowych.  

8. Z pobranej opłaty miejscowej inkasent rozlicza się w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do

piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej

poboru.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.  

U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie art. 17, art. 19 pkt 1 lit. „b”, pkt 2 i 3 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych Rada Gminy ustala opła tę  miejscową,  która pobierana jest od osób

f izycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych  lub turystycznych

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz

warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Na terenie gminy Gąsawa opłatę miejscową

pobiera się w następujących miejscowościach Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Laski

Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo, Wiktorowo,

Drewno i Gąsawa. Miejscowości te spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów

z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia minimalnych warunków, jakie powinny spełniać

miejscowości, w których można pobierać  opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249 poz. 1851). Na rok

2010 ustalono opłatę miejscową w wysokości 1,90 zł za jedną dobę pobytu.  

1) od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych lub turystycznych

w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach

turystycznych i podobnych zakładach kierownicy tych zakładów lub wskazani przez nich

pracownicy; 

2) od osób innych niż  wymienione w ust. 2 pkt 1 przebywających na terenie wsi wyznaczeni

inkasenci. 

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot

Europejskich:  

- dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L

368 z 17.12.1992r.)  
- dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności 

i sposobu jej poboru. 

 

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

roku o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr

62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568,

z 2002r. Nr 153 poz. 1271, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2002r. Nr 214 poz.

1806, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz. 128, z 2005r. Nr 175 poz. 1457, z 2006r.

Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180

poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz. 420), art. 17, art. 19 pkt 1 lit. „b”,  pkt

2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1) (T.j. Dz. U. z 2006r.
Nr 121 poz. 844, 2006r. Nr 220 poz. 1601, Nr 225 poz. 1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.

1828, Nr 251 poz. 1847, z 2008r. Nr 93 poz. 585, Nr 116 poz. 730, Nr 223 poz. 1463, z 2009r. Nr

56 poz. 458) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2010 rok (M. P. z 2009r. Nr 52

poz. 742) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Stawkę  o płaty miejscowej od osób fizycznych przebywają cych w celach

wypoczynkowych w miejscowościach: Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski

Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo, Wiktorowo, Drewno

i Gąsawa ustala się za każdą dobę pobytu w wysokości 1,90 zł. 

2. Opłatę miejscową pobierają: 

3. Kierownik zakładu lub ośrodka wypoczynkowego zobowiązany jest zgłosić niezwłocznie

organowi podatkowemu pracowników upoważnionych do poboru opłaty miejscowej.  

4. Inkasenci wymienieni w ust. 3 pobierają  opła tę  miejscową  w wysokości określonej

w niniejszej uchwale za taką liczbę dni pobytu, jaką podaje zgłaszający się na pobyt czasowy.

W razie przedłużenia pobytu opłatę za dalsze dni pobiera się przy przedłużeniu pobytu.  

5. W razie niemożności pobrania opłaty miejscowej lub pobrania za niepełny okres pobytu

inkasent zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie organ podatkowy podając w zawiadomieniu

miejsce czasowego pobytu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty.  

6. Za pobór opłaty miejscowej organ podatkowy przyznaje inkasentowi wynagrodzenie

w wysokości 10% zainkasowanej kwoty.  

7. Inkasenci wydają pokwitowanie na każdą pobraną opła tę  miejscową według wzoru

ustalonego w przepisach o udokumentowaniu operacji kasowych.  

8. Z pobranej opłaty miejscowej inkasent rozlicza się w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do

piątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XVI/98/08 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 19 września 2008 roku

w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej

poboru.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Kujawsko-Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2010 roku.  

U Z A S A D N I E N I E 

Na podstawie art. 17, art. 19 pkt 1 lit. „b”, pkt 2 i 3 z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

i opłatach lokalnych Rada Gminy ustala opła tę  miejscową,  która pobierana jest od osób

f izycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych  lub turystycznych

w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz

warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. Na terenie gminy Gąsawa opłatę miejscową

pobiera się w następujących miejscowościach Annowo, Biskupin, Chomiąża Szlachecka, Laski

Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, Rozalinowo, Wiktorowo,

Drewno i Gąsawa. Miejscowości te spełniają wymogi określone w rozporządzeniu Rady Ministrów

z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie określenia minimalnych warunków, jakie powinny spełniać

miejscowości, w których można pobierać  opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249 poz. 1851). Na rok

2010 ustalono opłatę miejscową w wysokości 1,90 zł za jedną dobę pobytu.  

1) od osób fizycznych przebywających czasowo w celach wypoczynkowych lub turystycznych

w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, schroniskach, obozowiskach

turystycznych i podobnych zakładach kierownicy tych zakładów lub wskazani przez nich

pracownicy; 

2) od osób innych niż  wymienione w ust. 2 pkt 1 przebywających na terenie wsi wyznaczeni

inkasenci. 

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot

Europejskich:  

- dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 roku w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L

368 z 17.12.1992r.)  
- dyrektywy 1999/WE z dnia 17 czerwca 1999 roku w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999r.).  
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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