
UCHWAŁA NR XXVIII/246/2016
RADY GMINY KROKOWA

z dnia 17 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U.
z 2016r., poz. 446 z późn. zm.) w związku z art. 17 i art. 19 pkt 1, lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 716 z póżn. zm.) i obwieszczeniem Ministra 
Finansów z dnia 28 lipca  2016r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 
2017r. (M.P. z 2016r., poz. 779) Rada Gminy Krokowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się pobór opłaty miejscowej w miejscowościach Białogóra, Dębki, Górczyn, 
Karwieńskie Błoto Pierwsze, Karwieńskie Błoto Drugie, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Sławoszyno, 
Żarnowiec, Wierzchucino i Sławoszynko.

2. Ustala się  stawkę opłaty miejscowej w miejscowościach Białogóra, Dębki, Górczyn, Karwieńskie Błoto 
Pierwsze, Karwieńskie Błoto Drugie, Krokowa, Lubkowo, Odargowo, Sławoszyno, Żarnowiec, Wierzchucino i 
Sławoszynko w wysokości 1,80 zł od osoby.

3. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Określa się, że inkasentami opłaty miejscowej są: właściciele, posiadacze i użytkownicy (lub 
upoważnione przez nich osoby) hoteli, moteli, pensjonatów, domów wczasowych, wypoczynkowych lub 
wycieczkowych, schronisk, kempingów, pól biwakowych i namiotowych lub innych podobnych obiektów 
usługowych i mieszkalnych, w których przebywają czasowo osoby podlegające opłacie oraz sołtysi lub 
inkasenci gminni.

3. Pobrana opłata miejscowa będzie wpłacana do kasy Urzędu Gminy w Krokowej
w terminie do 10 dnia następnego miesiąca, po miesiącu,  w którym dokonano poboru opłaty miejscowej.

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

§ 4. Traci moc uchwała Nr XV/141/2015 Rady Gminy Krokowa z dnia 12 listopada 2015r.
w sprawie opłaty miejscowej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krokowa.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017r.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Piontek
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Uzasadnienie

W uchwale zrealizowano dyspozycję przewidzianą w art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.)
oraz art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(j.t.: Dz. U. z 2016r., poz. 716 z poźn. zm.) zgodnie, z którymi Rada Gminy określa w drodze uchwały,
pobór oraz wysokość stawek opłaty miejscowej.

W Obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016r., w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017r. (M.P. z 2016r., poz. 779) określone zostały górne granice
stawek kwotowych opłaty miejscowej.

W projekcie uchwały Wójt Gminy proponuje podwyższenie stawki opłaty miejscowej w stosunku do
stawki obowiązującej w 2016 roku o 0,30 zł.

Zaproponowana stawka nie przekracza górnej granicy stawki kwotowej podatków
i opłat lokalnych w 2017r. we wspomnianym Monitorze Polskim.
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