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UCHWAŁA NR XLIII/230/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIŁOMŁYNIE
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 17, ust. 1, pkt 1 i 2, art. 19 pkt 1, lit. b i pkt 2 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1785),
rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego Nr 84 z dnia 4 lipca 1991 roku w sprawie ustalenia miejscowości,
w których pobiera się opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Wojewody Olsztyńskiego Nr 16, poz. 203
z późniejszymi zmianami), uchwały Nr LIV/348/2010 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 31 sierpnia 2010 r.
w sprawie ustalenia miejscowości na terenie Gminy Miłomłyn, w których pobiera się opłatę miejscową
(Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 193, poz. 2451), uchwały Nr XLI/241/2013
Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie ustalenia miejscowości na terenie gminy
Miłomłyn, w których pobiera się opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa WarmińskoMazurskiego z 19 sierpnia 2013 r. poz. 2487 i uchwały Nr XXV/133/2016 Rady Miejskiej w Miłomłynie z dnia
28 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia Statutu „Obszaru Ochrony Uzdrowiskowej Miłomłyn” (Dziennik
Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 21 lipca 2016 r. poz. 3170), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w miejscowościach: Bagieńsko, Dębinka, Faltyjanki,
Karnity, Liksajny, Liwa, Majdany Małe, Majdany Wielkie, Miłomłyn, Piławki, Skarpa, Tarda, Wielimowo,
Winiec.
§ 2. Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
§ 4. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty,
gospodarstwa agroturystyczne, kwatery, campingi, pola namiotowe, tereny pod domki letniskowe niezwiązane
trwale z gruntem, wynajmujące domy letniskowe i inne obiekty o podobnym przeznaczeniu na obszarze
miejscowości wymienionych w § 1.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1.) dyrektywy 92/206/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz.WE L 368 z 17.12.1992),
2.) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 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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§ 5. Terminem płatności opłaty miejscowej jest ostatni dzień miesiąca, w którym osoba fizyczna
zakończyła pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w miejscowościach
określonych w § 1.
§ 6. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 15 % pobranej kwoty z tytułu opłaty miejscowej.
§ 7. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Miłomłynie Nr XXXI/157/2016 z dnia 30 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty miejscowej.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Miłomłyn.
§ 9. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego
i wchodzi w życie od dnia 01.01.2018 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Radosław Gross

