
Uchwała Nr XXXVI/273/2017
Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej, ustalenia jej stawki i zasad poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1875), art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.1)) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 

podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.2)), w zw. z uchwałą Nr XVI/101/08 Rady Gminy Ostróda 

z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. 

Woj. Warm.-Maz. Nr 41, poz. 887 z późn. zm.3)), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Ostróda opłatę miejscową.

§ 2. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Stare Jabłonki, Ostrowin, Klonowo, 
Wałdowo, Wysoka Wieś, Kajkowo, Kraplewo.

§ 3. Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu ustala się w kwocie 2,20 zł.

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące hotele, pensjonaty, ośrodki wypoczynkowe, 
domy zakwaterowań, pola namiotowe lub inne podobne obiekty.

3. Pobrane opłaty inkasent wpłaca  w kasie lub na rachunek bankowy  Urzędu Gminy Ostróda raz 
w miesiącu do 10-go dnia następnego miesiąca.

§ 5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% od zainkasowanej osobiście należności z tytułu 
opłaty miejscowej.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XIII/89/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie 
ustalenia stawki opłaty miejscowej oraz zasad jej poboru (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. poz. 4298 z późn. zm.4)).

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

1) Dz. U. z 2017 r. poz. 2141.
2) Dz. U. z 2017 r. poz. 648, 768, 935, 1428, 1537 i 2169.
3) Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2014 r. poz. 77.
4) Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z 2016 r. poz. 4478.
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