
UCHWAŁA NR XIV/82/2015
RADY GMINY WILCZYN

z dnia 26 listopada 2015 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz 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 (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 ze zm.), 

art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 

613 ze zm.) Rada Gminy Wilczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 
Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w uchwale Nr XXVI/197/08 
Rady Gminy Wilczyn, w których pobiera się opłatę miejscową (Dziennik Urzędowy Województwa 
Wielkopolskiego z 2009 r., Nr 4, poz. 69). 

§ 2. 
Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

§ 3. 
Opłata miejscowa jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu 
podatkowego, z zastrzeżeniem § 4. 

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

2. Opłatę miejscową pobierają następujący inkasenci: 

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Wilczynie, 

- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wilczynie, 

- Mubin´s Enterprises Poland Spółka z o.o. Ośrodek Wypoczynkowy w Mrówkach.

3.  Inkasenci wymienieni w pkt 2 są odpowiedzialni za prawidłowe pobieranie opłaty i przekazanie 
jej za każdy miesiąc w terminie do 5-go dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym 
pobrano opłatę na rachunek lub w kasie Urzędu Gminy w Wilczynie. 

4.  Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15 % (piętnaście 
procent) zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wilczyn. 

§ 6. 
Traci moc uchwała Nr XIV/99/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie 
opłaty miejscowej (Dz.Urz.Woj.Wlkp Nr 362, poz. 6491). 
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§ 7. 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Juliusz Wiechecki
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