
 

 

UCHWAŁA NR XXV/172/2016  

RADY GMINY OSTROWITE 

z dnia 29 listopada 2016 r. 

w sprawie:  opłaty miejscowej na 2017 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446 z późn. zm), art. 17 ust. 1 i 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 z późn. zm.) oraz  art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - 

Ordynacja Podatkowa  (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr XXV/120/2008 Rady 

Gminy Ostrowite z dnia 26 listopada 2008 r. Rada  Gminy  Ostrowite uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową w Giewartowie, Kosewie, Naprusewie, Skrzynce, Lipnicy i 

Salamonowie położonych na terenie Gminy Ostrowite. 

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 

wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w Giewartowie, Kosewie, Naprusewie, Skrzynce, 

Lipnicy, Salamonowie w następującej wysokości: 

2,10 zł od osoby za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

§ 3. Opłatę pobiera się w drodze inkasa. 

§ 4. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki           

organizacyjne nie mające osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, pensjonaty, 

gospodarstwa agroturystyczne, gospodarstwa ekoturystyczne,  pola namiotowe, pola biwakowe, kempingi oraz 

wynajmujące kwatery, domy letniskowe i inne podobne obiekty. 

§ 5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów pobierających opłatę miejscową w wysokości 20% 

zainkasowanych kwot. 

§ 6. Opłata miejscowa winna być wpłacana przez inkasentów do kasy lub na rachunek bankowy 

Urzędu Gminy Ostrowite w terminie do 20 każdego miesiąca. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostrowite. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega  ogłoszeniu w Dzienniku            

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący  

Rady Gminy Ostrowite 

(-) Marek Nowakowski 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 14 grudnia 2016 r.

Poz. 7992
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