UCHWAŁA NR XIII/58/2015
RADY GMINY WIJEWO
z dnia 04 listopada 2015r.
W SPRAWIE OPŁATY MIEJSCOWEJ
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.594 ze zm. ) oraz art. 17 ust.1, art.19 pkt 1
lit.b, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014r. poz.849
ze zm.) oraz Uchwały Nr XXIV/158/08 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 października 2008r. w sprawie
ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 2008r.
Nr 231 poz.3922), uchwala się co następuje:
§1
Wprowadza się na terenie gminy Wijewo opłatę miejscową.
§2
Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach : Brenno, Miastko, Zaborówiec.
§3
Ustala się i pobiera stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§4
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, campingi,
pola namiotowe, wynajmujące domy letniskowe oraz inne podobne obiekty.
3. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.
4. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na właściwy rachunek bankowy
Gminy Wijewo w terminie do 05 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§5
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wijewo.
§6
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXIV/246/2013 Rady Gminy
Wijewo z dnia z dnia 31 października 2013r. w sprawie określenia stawki opłaty miejscowej, zwolnień
z tej opłaty oraz sposobu jej poboru.
§7
Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie
z dniem 01 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Kasperski

Uzasadnienie do Uchwały Nr XIII/58/2015
Rady Gminy Wijewo z dnia 04 listopada 2015r.
w sprawie opłaty miejscowej

Zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849 ze zm.)
rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych m.in. w miejscowościach posiadających
korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych
celach. W uchwale Rady Gminy Wijewo Nr XXIV/158/08 z dnia 30 października 2008r.
(Dz.Urz.Woj.Wielkopolskiego z 2008r. Nr 231 poz.3922) zostały ustalone miejscowości spełniające
warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej. Są to miejscowości Brenno, Miastko i Zaborówiec.
W związku z powyższym zachodzi potrzeba ustalenia stawki opłaty miejscowej od osób
fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w w/w miejscowościach.

