
UCHWAŁA NR XXIII/125/2016
RADY GMINY W JEZIORACH WIELKICH

z dnia 27 października 2016 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2016 r. poz.446 oraz poz. 1579) , art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz. 716 oraz poz. 1579) oraz Obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych podatków i 
opłat lokalnych w 2017r. (M.P. z dnia 5 sierpnia 2016r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy w Jeziorach Wielkich:

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;

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

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów 
oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Na terenie miejscowości Przyjezierze wprowadza się opłatę miejscową.

§ 3. Ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych lub turystycznych w miejscowości Przyjezierze w wysokości 1,45 zł za każdą rozpoczętą 
dobę pobytu.

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

2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, kwatery, wynajmujący domy letniskowe 
itp. od osób fizycznych przebywających w miejscowości Przyjezierze za każdą rozpoczętą dobę pobytu w 
celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§ 5. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przyznaje się wynagrodzenie w wysokości 15 % sumy 
zainkasowanej opłaty.

§ 6. Inkasenci wymienieni w § 4 ust. 2 pobraną opłatę odprowadzają na konto Gminy Jeziora Wielkie oraz 
ostatecznie rozliczają się do dnia 15 października roku podatkowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/68/2015 Rady Gminy w Jeziorach Wielkich z dnia 23 listopada 2015r. w 
sprawie opłaty miejscowej (Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2015r. poz. 3691).

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 3 listopada 2016 r.

Poz. 3739



§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Dariusz Ciesielczyk
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