UCHWAŁA NR XII/91/16
RADY GMINY OSIE
z dnia 17 maja 2016 r.
w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) i art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn.
zm.1)) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r.
poz. 613 z późn. zm.2)), uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Osie :
1) wprowadza opłatę miejscową;
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso;
5) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o
których mowa w art. 17 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych
zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty
miejscowej.
§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonej w uchwale
Nr XXI/129/09 Rady Gminy Osie z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia miejscowości Tleń
jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki
umożliwiające pobyt osób w tych celach i unormowania spraw dotyczących opłaty miejscowej (Dz.
Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 63, poz. 1255).
§ 3. Opłata miejscowa wynosi 1,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4. Opłata miejscowa jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, najpóźniej w ostatniej
godzinie jej trwania.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się:
1) od osób przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania (hotelach, ośrodkach
wczasowych, schroniskach, pensjonatach, obozowiskach turystycznych i podobnych obiektach
usługowych) – kierowników tych ośrodków;
2) od osób przebywających poza ośrodkami, o których mowa w pkt 1 – sołtysa sołectwa Tleń.
3. Inkasenci wymienieni w ust. 2 pobierają opłatę miejscową, o której mowa w § 3 za cały okres
pobytu na kwitariusz przychodowy pobrany z Urzędu Gminy Osie.
§ 6. Za pobór opłaty miejscowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% sumy
zainkasowanych i terminowo odprowadzonych kwot.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz.
774, poz. 1045, poz. 1283, poz. 1777 i poz.1890.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 699, poz. 978, poz.
1197, poz. 1269, poz. 1649 i z 2016 r. poz. 195.
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§ 7. 1. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są rozliczyć się w Urzędzie Gminy
Osie najpóźniej 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę oraz dokonać
wpłaty na rachunek bankowy Gminy Osie.
2. Wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa nastąpi w terminie 7 dni od dnia przedłożenia
w Urzędzie Gminy Osie rozliczenia pobranej opłaty miejscowej za dany miesiąc.
§ 8. 1. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji
osób, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej.
2. Ewidencja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty;
2) datę i godzinę rozpoczęcia pobytu oraz datę i godzinę zakończenia pobytu;
3) właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczęte dobę pobytu;
4) łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osie.
§ 10. W uchwale Nr XXI/129/09 Rady Gminy w Osiu z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie
ustalenia miejscowości Tleń jako posiadającej korzystne właściwości klimatyczne, walory
krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach i unormowania spraw
dotyczących opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. Nr 63, poz. 1255) uchyla się § 2 i 3.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
mgr Roman Waśkowski

Id: 710A64BF-C326-4A1C-8E8B-5794C5A87AA8. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie
Art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz.
849 z późn. zm.) zezwala Radzie gminy w drodze uchwały określić zasady ustalania i poboru oraz
terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej. Rada gminy może także zarządzić pobór
tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso, a także
może wprowadzić obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa w
art. 17 ust. 1, zobowiązanych do uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres
danych zawartych w tej ewidencji uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru
opłaty miejscowej.
W wyniku zmiany art. 17 ust. 1 w/w ustawy wprowadzono fakultatywność obowiązywania
opłaty miejscowej. W związku z powyższym, aby było możliwe dalsze realizowanie poboru opłaty
miejscowej na terenie miejscowości Tleń w gminie Osie, należy podjąć uchwałę w sprawie
wprowadzenia opłaty miejscowej. Stosowanie do obowiązujących przepisów zmianie uległ
również okres naliczania w/w opłaty, tj. dzień pobytu zastąpiono rozpoczętą dobą pobytu oraz
wprowadzono obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, zobowiązanych do
uiszczenia opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.
Projekt niniejszej uchwały nie wywoła skutków finansowych, gdyż nie zmienia uchwalonych
poprzednio stawek opłaty targowej a jedynie dostosowuje samo brzmienie do obowiązujących
przepisów prawa.
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