
 

 

UCHWAŁA NR II/8/2018 

RADY MIEJSKIEJ W LIDZBARKU WARMIŃSKIM 

z dnia 4 grudnia 2018 r. 

sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową, dziennych stawek opłaty 

miejscowej oraz zasad poboru tej opłaty 

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

z 2018 r. poz. 994 zm. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz 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 lokalnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) 

oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. 

zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków jakie powinna 

spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (t. j. Dz. U. Nr 249, poz. 1851 z późn. zm.) 

Rada Miejska w Lidzbarku Warmińskim uchwala, co następuje: 

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

turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie miasta Lidzbark Warmiński. 

§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 3,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

§ 3. Opłatę miejscową pobiera się przez cały rok. 

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

§ 5. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie mające 

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

obozowiska turystyczne, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne, domy letniskowe oraz inne podobne 

obiekty położone na terenie miejscowości, o których mowa w § 1. 

§ 6. Inkasenci, o których mowa w § 5 wpłacają pobraną opłatę miejscową w terminie do 5 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę, na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu. 

§ 7. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 5% zainkasowanej kwoty. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r.  

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Dorota Michalak 

 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2018 r.
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