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UCHWAŁA NR XV/144/2016
RADY GMINY SZTUTOWO
z dnia 25 stycznia 2016 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej
Na podstawie art. 17, art. 19 pkt 1 lit. b i art 19 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o
podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2014r., poz. 849 ze zmianami) oraz art. 18 ust 2 pkt 8
oraz art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku,
poz. 1515 z późn. zm.) w związku z Uchwałą Nr XIII/117/2015 Rady Gminy Sztutowo z dnia 26 listopada
2015 roku w sprawie ustalenia miejscowości: Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki i Kobyla Kępa za
spełniające warunki do pobierania opłaty miejscowej uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Sztutowo:
1) wprowadza opłatę miejscową,
2) określa wysokość stawki opłaty miejscowej,
3) określa zasady poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej,
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów.
§ 2. 1. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości: Sztutowo, Kąty Rybackie, Skowronki
oraz Kobyla Kępa.
2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Sztutowie, Kątach Rybackich, Skowronkach oraz
Kobylej Kępie w wysokości 1,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Do poboru w drodze inkasa wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej prowadzące: ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery,
apartamenty, wynajmujące domy letniskowe, campingi, pola namiotowe i inne podmioty o podobnym
charakterze, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania osób fizycznych przebywających na
terenie Sztutowa, Kątów Rybackich, Skowronek oraz Kobylej Kępie dłużej niż dobę w celach
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
3. Za pobór opłaty miejscowej na kwitariuisz przychodowy K-103 inkasentowi przysługuje wynagrodzenie
w wysokości 10% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.
4. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do kasy Urzędu Gminy w Sztutowie lub na rachunek Urzędu
Gminy nr 36 8308 0001 0000 0101 2000 0010, pełnej kwoty pobranej opłaty miejscowej w terminie do 7 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo.
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§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/350/10 Rady Gminy Sztutowo z dnia 19 października 2010 roku w
sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, terminów płatności, zwolnień od tej opłaty, sposobu
jej poboru, inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego .

Przewodniczący Rady Gminy
Waleria Banasik

