UCHWAŁA NR XII/75/2015
RADY GMINY KOŁOBRZEG
z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2015 r., poz. 613), art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015r. poz. 528, poz. 699, poz.774 i poz.
1045) oraz Uchwały Nr XVIII/124/08 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 28 marca 2008 roku w sprawie
ustalenia miejscowości, w których można pobierać opłatę miejscową, Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach Dźwirzyno, Grzybowo
i Budzistowo.
2. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,00 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę
pobytu.
3. Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od dzieci, uczącej się młodzieży, emerytów,
rencistów, kombatantów, osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami oraz osób posiadających kartę
dużej rodziny w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta opłaty miejscowej wyznacza się Gminny Ośrodek Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Dźwirzynie.
3. Inkasentami opłaty miejscowej są również osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające
osobowości
prawnej,
które
świadczą
usługi
w zakresie
pobytu
i zakwaterowania osób fizycznych przez okres dłuższy niż dobę w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych.
4. Rozliczenie z pobranej opłaty miejscowej następuje w terminie do 10 dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
5. Za pobór opłaty miejscowej Inkasentom przysługuje prowizja w wysokości 10 % od zainkasowanej
opłaty.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr L/335/10 Rady Gminy
Kołobrzeg z dnia 27 września 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego
z dnia 25 października 2010r. Nr 107 poz.1899).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/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 grudnia 1992 r.); 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 lipca 1999 r.). 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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§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Julian Nowicki
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