
Uchwała nr XXXIII/287/2006

Rady Gminy Przywidz

                z dnia   27 kwietnia 2006r.                       

              w sprawie: określenia wysokości stawek opłaty miejscowej,terminu płatności 

               i sposobu jej poboru.

    Na podstawie art 18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym(tekst 

jednolity:Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.1591 z późn. zm.)w związku z art.17 ust.1 pkt.1 i art 19 

pkt.1 lit.b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2002r.Nr 9,poz.84 z późn. zm)oraz pkt.5 lit.b Obwieszczenia Ministra Finansów z 

dnia 27 października 2005r.w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w 

podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 68,poz.956)w związku z Rozporządzeniem nr 3/92 

Wojewody Gdańskiego z dnia 24 marca 1992r.w sprawie ustalenia miejscowości w 

województwie gdańskim,w których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz.Woj.Gdańskiego Nr 

9,poz.43)

Rada Gminy Przywidz

uchwala, co następuje:

§ 1

Opłatę miejscową pobiera się w okresie od 01 czerwca do 30 września każdego roku od osób 

fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych,wypoczynkowych lub 

szkoleniowych na terenie gminy Przywidz.

§ 2

Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,30 zł.

§ 3

Opłatę pobiera się w pierwszym dniu zgłoszenia pobytu za cały okres planowanego pobytu.

W przypadku przedłużenia pobytu opłatę uiszcza się w dniu jego przedłużenia z góry za ten 

okres.

§ 4 

Pobór opłaty miejscowej następuje w drodze inkasa przez osoby prowadzące sprawy 

meldunkowe w ośrodkach wypoczynkowych,kwaterach prywatnych oraz prowadzących 

działalność agroturystyczną.

§ 5



1.Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10%    

   zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

2.Inkasenci pobierający opłatę miejscową w terminie do ostatniego dnia   każdego miesiąca,

   odprowadzają ją na rachunek bankowy Urzędu Gminy lub kasy Urzędu Gminy.

3.Inkasentem opłaty miejscowej jest również pracownik referatu finansowego Urzędu

   Gminy,pełniący obowiązki kasjera w stosunku do osób nie korzystających z usług

    zakwaterowania wymienionych w § 4.

   Osoby te uiszczają opłatę miejscową w kasie Urzędu Gminy w Przywidzu najpóźniej w  

    ostatnim dniu pobytu.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przywidz.                                             

§ 7

Traci moc:

Uchwała nr XVIII/152/2004 Rady Gminy Przywidz z dnia 03 grudnia 2004r. i Uchwała nr

XXVIII/261/2005 Rady Gminy Przywidz z dnia 29 listopada 2005r.w sprawie określenia 

wysokości stawek opłaty miejscowej,terminu płatności i sposobu jej poboru.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego.

                                                                              PRZEWODNICZĄCY

                                                                                   RADY GMINY

                                                                              ANDRZEJ PRZYBYCIEŃ



U z a s a d n i e n i e  :

W związku z Uchwałą Nr 341/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2005r. o orzeczeniu nieważności § 1 ust. 1  w części dotyczącej 

wyrazu ,, zdrowotnych ” oraz § 2 ust.1 Uchwały Nr XXVIII/261/2005 Rady Gminy Przywidz 

z  dnia  29.11.2005r.  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  opłaty  miejscowej,  terminu 

płatności i  sposobu jej poboru , zmieniono  brzmienie przedmiotowej uchwały w zakresie 

wskazanych nieprawidłowości.


