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UCHWAŁA NR XII/99/2015
RADY GMINY CZARNA DĄBRÓWKA
z dnia 30 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 (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze. zm.). oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 849 z późn. zm.) w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 05.08.2015 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.(M. P. z 2015, poz.735) uchwala się co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy w Czarnej Dąbrówce:
1) Wprowadza opłatę miejscową;
2) Ustala miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową;
3) Określa wysokość stawek opłaty miejscowej;
4) Określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;
5) Zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w § 2 niniejszej uchwały,
w których pobiera się opłatę miejscową.
§ 3. Ustala się miejscowości położone na terenie Gminy Czarna Dąbrówka posiadające korzystne
właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe, umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych,
wypoczynkowych i szkoleniowych, w których pobiera się opłatę miejscową:
1. Jasień
2. Zawiat
3. Łupawsko
4. Skotawsko
5. Karwno, Kleszczyniec, Kartkowo, Czarna Dąbrówka, Rokity, Rokiciny, Mikorowo, Unichowo, Otnoga,
Rokitki.
§ 4. Opłata miejscowa wynosi 2,18 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 5. Opłata miejscowa jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania w kasie Urzędu Gminy
w Czarnej Dąbrówce lub u inkasenta opłaty miejscowej określonego w § 6.
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§ 6. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. Poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa
dokonują: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,
prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe,
pola namiotowe, itp. od osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych,
§ 7. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 8. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu
Gminy w Czarnej Dąbrówce w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
opłatę.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Traci moc uchwała Rady Gminy w Czarnej Dąbrówce Nr III/24/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.
w sprawie ustalenia miejscowości na których pobiera się opłatę miejscową oraz określenia stawek opłaty
miejscowej na 2015 r.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.
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