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UCHWAŁA NR XLI/203/17
RADY GMINY DZIEMIANY
z dnia 30 października 2017 r.
w sprawie opłaty miejscowej na rok 2018
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875), art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), w związku z Uchwałą Nr XI/54/11 Rady Gminy
Dziemiany z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Dziemiany spełniających
warunki do pobierania opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 137, poz. 2809), w związku
z Uchwałą Nr XXIV/111/12 Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XI/54/11 Rady Gminy Dziemiany z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia miejscowości w gminie
Dziemiany spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r.,
poz. 2118) oraz Obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 r. (M.P. z 2017 r., poz. 800) Rada Gminy Dziemiany
uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XI/54/11 Rady
Gminy Dziemiany z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia miejscowości w gminie Dziemiany
spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 137, poz. 2809) oraz
w Uchwale Nr XXIV/111/12 Rady Gminy Dziemiany z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XI/54/11 Rady Gminy Dziemiany z dnia 22 września 2011 r. w sprawie ustalenia miejscowości w gminie
Dziemiany spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r.,
poz. 2118).
§ 2. Określa się opłatę miejscową w wysokości 2,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. Opłatę miejscową pobiera się z góry, pierwszego dnia za cały okres pobytu.
§ 4. 1) Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2) Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się właścicieli i zarządców
ośrodków wczasowych, pensjonatów, obozowisk turystycznych, kempingów, kwater agroturystycznych
i pól namiotowych, wynajmujących domy letniskowe, przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.
3) Za pobór opłaty miejscowej inkasentom, o których mowa w § 4 pkt 2, przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 7% od zainkasowanej osobiście kwoty opłaty miejscowej.
§ 5. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do
uiszczania opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczania opłaty miejscowej,
- okres pobytu,
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- liczbę dni, za które opłata miejscowa jest pobierana,
- stawkę opłaty miejscowej,
- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dziemiany.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy
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