
  

UCHWAŁA NR XXIII/206/18 

RADY GMINY NOWINKA 

z dnia 30 października 2018 r. 

w sprawie wprowadzenia, ustalenia stawek, zasad ustalenia i poboru opłaty miejscowej, określenia 

inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, 1432), art. 17 ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 

o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, 1693, 1722, 1669), art 47 § 4a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800) oraz uchwały nr XVI/97/08 Rady Gminy 

Nowinka z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową 

(Dz. Urz. Woj. Pódl. z 2008 r. Nr 300, poz. 3067) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Nowinka: 

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. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w uchwale nr XVI/97/08 Rady 

Gminy Nowinka z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę 

miejscową (Dz. Urz. Woj. Pódl. z 2008 r. Nr 300, poz. 3067). 

§ 3. 1. Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu dzieci do lat 7 i osób niepełnosprawnych opłata wynosi 1,00 zł. 

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

2. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 

osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, domy wypoczynkowe, 

campingi, obozowiska turystyczne, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne obiekty 

położone na terenie miejscowości, o których mowa w § 2. 

§ 5. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych 

i terminowo odprowadzonych opłat. 

§ 6. Pobraną opłatę miejscową inkasenci odprowadzają na rachunek bankowy Gminy Nowinka do 

10 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym pobrano opłatę. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
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§ 8. Traci moc uchwała nr X/76/16 Rady Gminy Nowinka z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie 

wprowadzenia, ustalenia  stawek, zasad ustalenia i poboru opłaty miejscowej, terminów płatności dla 

inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 1664). 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Wojciech Paszkiewicz 
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