
 

 

UCHWAŁA NR LV/488/2022 

RADY GMINY STAWIGUDA 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 559 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych1)(Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.), w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełnić miejscowość, w której można pobierać opłatę 

miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1851) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się następujące miejscowości spełniające warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej: 

Bartąg, Bartążek, Dorotowo, Gągławki, Gryźliny, Kręsk, Łańsk, Majdy, Miodówko, Pluski, Ruś, Rybaki, 

Stawiguda, Tomaszkowo, Wymój, Zielonowo i Zezuj. 

§ 2. Miejscowości, o których mowa w § 1 spełniają minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe  

oraz umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych i szkoleniowych, określone 

w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać 

miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r. Nr 249 poz. 1851). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stawiguda. 

§ 4. Traci moc uchwała nr XVII/138/08 Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie 

ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej i uchwała  

nr XII/73/2011 Rady Gminy Stawiguda z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVII/138/08 

Rady Gminy Stawiguda z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki 

umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Grzegorz Niski 

 

 

 

                                                      
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów 
między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992);  

2) Dyrektywy 1996/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy 

ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).  Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – 
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii 

Europejskiej - wydanie specjalne. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 28 listopada 2022 r.

Poz. 5163



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) Rada 

Gminy ustala miejscowości odpowiadające warunkom określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów  

z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać 

opłatę miejscową. 

Na terenie miejscowości wymienionych w uchwale zachowane są minimalne warunki krajobrazowe. 

Występują następujące elementy środowiska przyrodniczego istotnego dla wypoczynku: 

- śródlądowe wody powierzchniowe w rozumieniu przepisów prawa wodnego: zlewnia rzeki Pasłęki z jeziorem 

Wulpińskim, Wymój i Plusznym, zlewnia rzeki Łyny z jeziorami Bartag, Kielarskim, Ustrych i Łańskim, 

- osobliwości fauny lub flory: kompleksy leśne , ostoja bobrów na rzece Pasłęce, rzadkie okazy ptactwa 

wodnego, wiele roślin będących pod ochrona gatunkową, 

- parki krajobrazowe lub rezerwaty przyrody: Rezerwat przyrody „Las Warmiński, Obszar Chronionego 

Krajobrazu Puszczy Napiwodzko Ramuckiej, Obszar Chronionego Krajobrazu Doliny Środkowej Łyny, Obszar 

Chronionego Krajobrazu Doliny Pasłęki. 

Na terenie miejscowości wymienionych w uchwale istnieją bazy noclegowe w obiektach hotelarskich i innych 

obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu przepisów o usługach 

hotelarskich. 

Wymienione miejscowości położone na terenie gminy Stawiguda spełniają warunki, w których można pobierać 

opłatę miejscową. Dlatego zaszła konieczność zmiany i wprowadzenia do uchwały miejscowości, które 

nie były objęte poborem opłaty miejscowej. 
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