
 

 

UCHWAŁA Nr XXII/203/2016 

RADY GMINY W GĄSAWIE 

z dnia 30 listopada 2016 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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 i 1579), art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b), pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 i 1579), art. 47 § 4a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.1)) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1.  Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 

turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Annowo, Biskupin, Drewno, 

Gąsawa, Chomiąża Szlachecka, Laski Małe, Laski Wielkie, Łysinin, Ostrówce, Oćwieka, Piastowo, Pniewy, 

Rozalinowo i Wiktorowo. 

 

§ 2.  Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieranej za każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 2,17 zł. 

 

§ 3.1.  Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 

2.  Określa się, że inkasentami opłaty miejscowej są: 

1)  osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej świadczące 

usługi w zakresie zakwaterowania, tj. kierownicy, właściciele, dzierżawcy i najemcy obiektów 

dokonujących czynności meldunkowych w stosunku do osób korzystających z tych usług, w tym: hoteli, 

moteli, domów wypoczynkowych, schronisk, campingów, pól biwakowych, pensjonatów, domów 

gościnnych, kwater prywatnych oraz podobnych obiektów, bądź wyznaczone przez nich osoby; 

2)  Urząd Gminy Gąsawa. 

3.  Kierownicy, właściciele, dzierżawcy i najemcy obiektów hotelarskich zobowiązani są zgłosić 

niezwłocznie organowi podatkowemu pracowników upoważnionych do poboru opłaty miejscowej. 

4.  Inkasenci wymienieni w ust. 2 pobierają opłatę miejscową, o której mowa w § 1 za każdą rozpoczętą 

dobę pobytu. 

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

zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie organ podatkowy. 

6.  Za pobór opłaty miejscowej organ podatkowy przyznaje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 10% 

zainkasowanej kwoty. 

7.  Opłatę pobiera się na kwitariusz przychodowy pobrany z Urzędu Gminy Gąsawa. 

8.  Z pobranej opłaty miejscowej inkasent rozlicza się w kasie Urzędu Gminy Gąsawa najpóźniej do 5 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 

1311, 1649, 1923, 1932, z 2016 r. poz. 195, 615, 846, 1228, 1579. 
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§ 4.  Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób 

zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej. Wzór ewidencji stanowi załącznik nr 1. 

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gąsawa. 

 

§ 6.  Traci moc Uchwała Nr XII/102/2015 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie 

określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności i sposobu jej poboru (Dz.Urz.Woj.Kuj.-

Pom. z 2015 r. poz. 3475). 

 

§ 7.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

  

 Przewodniczący  

Rady Gminy 

Mariusz Kazik 
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Załącznik do Uchwały Nr XXII/203/2016 

Rady Gminy w Gąsawie 

z dnia 30 listopada 2016 r. 

Wzór ewidencji osób zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej 

  

Lp. 
Imię i nazwisko osoby zobowiązanej do 

uiszczenia opłaty 

Adres zamieszkania osoby zobowiązanej 

do uiszczenia opłaty 

Liczba dni, za 

które opłata jest 

pobierana 

Stawka opłaty za 

każdą rozpoczętą 

dobę pobytu 

Łączna kwota 

opłaty miejscowej 

pobranej za cały 

okres pobytu 
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