
UCHWAŁA NR II/13/18 
RADY GMINY POZEZDRZE

z dnia 26 listopada 2018 r.

w sprawie opłaty miejscowej na rok 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445), art. 47 § 4 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja 
podatkowa (Dz. U. z 2018 r poz. 800 ze zm.) oraz Uchwały Rady Gminy w Pozezdrzu Nr XXII/131/08 z dnia 
30 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty 
miejscowej, Rada Gminy Pozezdrze uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę na obszarze 
gminy Pozezdrze w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 2. 1. Opłata miejscowa wynosi 2,26 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

2. Pobór opłaty miejscowej nastepuje w drodze inkasa.

§ 3. Osoby podlegające opłacie miejscowej zobowiązane są uiścić opłatę za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

1) osoby przebywające w ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, hotelach, campingach, kwaterach 
prywatnych, pokojach gościnnych u osób wyznaczonych przez podmiot prowadzący dany obiekt.

2) pozostałe osoby przebywające na terenie gminy Pozezdrze w kasie Urzędu Gminy Pozezdrze.

§ 4. 1. Na inkasentów wyznacza się: kierowników ośrodków wypoczynkowych, obozowisk turystycznych,

właścicieli campingów, gospodarstw agroturystycznych, hoteli.

2. Ustala się prowizję w wysokości 10 % wpływów za pobór opłaty w drodze inkasa.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXX/167/17 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 23 października 2017 r. 
w sprawie opłaty miejscowej na rok 2018.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pozezdrze.

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
i obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.
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