Uchwała Nr xvl/123l15
Rady Gminy Podgórzyn
z dnia 29 października 2015 r.
w §prawie wprowadzenia oplaty miejscowej na terenie Gminy Podgórzyn

Na podstawie art. 18 u§t. 2 pkt 8 ustawy z dr'ia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminn}łn (t€kst jedno|ity: DZU. z 2013 I. poz. 594,, poz. 645, poz. I3I8, z 2oI4 l. poz. 3'19,
poz. 1072) i ań. 17 ust. 1, ań, 19 pkt, 1 lit. b), lit c) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 styaznia l99I l. o

podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolityi Dz.u. z 2014 t. poz. 849, z 2015 l, poz, 528,
poz. 699, poz. 'l74, poz. 1045), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ord}macja
podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 I. poz. 613, poz.699, poz.9'18, poz. ll9'l) oftz
Uchwały Nr 0l50-XV l/l47l08 Rady Gminy Podgóźyn z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie
ustalenia mię.jscowości,
których pobięra się opłatę miejscową (Dz.Uź. Woj.
Dolnośląskiego nr 90 poz. 1083 z dnia 28.03.2008 r.), uchwala się co na§tępuję:

w

§1
Niniejszą uchwałą Rada Gminy Podgórzyn:
l) \rprowadza opłatę miejscową;
2| okeślawl soLośc starłki oplaty miejscowej:
3) okeślaża§ady ustalania i poboru orM terminy płatnościopłaty miej scowej;
4) ustala pobóI opłaty miej scowej w drodze iŃasa, okeślaiŃasentów, termin
płatnościdla iŃasentów oraz wynagrodzenie za iŃaso.

§2

Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości okeślonych w Uchwale Nr
0150-XVIII/I47/08 Rady Gminy Podgórzyr z dnia 14 lutego 2008 r., w sprawie ustalenia
miejscowości, w których pobięra się opłatę miejscową (Dz,UrZ, Woj, Dolnośląskiego nr 90
poz. 1083 z dnia 28,03.2008 r.).

§3

Ustala się pobór opłaty miejscowej w wysokości 2,00 ń za każdą rozpoczęĘ dobę
pob}tu od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną dobę w celach turystycznych,
wypoczyŃowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Przesieka, Podgórzln, Sciegny,
Sosnówka, Staniszów, Miłków, Głębock, Zachełmie, Borcwice, uznfulych za miejscowości
posiadające korzystne właściwości
klimatyczne, walory kajobrazowe oraz waruŃi
umoź|iwiające poby osób w tych cęlach.

§4

opłatajęst płatna za kżdą lozpoczętą dobę pob)ću, bęz wezwania na rachunek Gminy

Podgórz]Ąl, z żastrzeżeniem §5,

§5

l.

U§tala się pobór opłaty miejscowej w drodzę iŃasa pźez wszystkie jednostki
prowadzące działalnośćw zakesie turystyki i wypoczyŃu oraz właścicielikwatęr
pĄ,,\łatnych na tęięnie Gminy Podgórzyn,
2.'\łłyznaczasię na iŃasentów oplaty miejscowej kierowników jednostek
zobowiąuanych do poboru oraz włŃcicieli prywatnych kwater.
3. Ustala się wyngrodzenie kwartalne iŃaśentów, o których mowa w ust. 2, Za poból
opłaty miejscow€j, w wysokości 8% poblanych i terminowo odprowadzonych
opłat,

4. Pobrane opłaty należy rcz]lazyć \y nieprzekraczalnym terminie do 10-go dnia
miesiąca następującego po upływie kwartału, w kasie Urzędu Gminy.

§6

Zwalnia się z opłaty miejscowej pob}t dzięci do 5 roku życia.

§7

Wykonanie uchwały powielza się Wójtowi Gminy.

z dnia

§8
Z dniqn 01,01,20l6 r. tlaci moc Uchwała NI xxIIVl78/12 Rady Gminy Podgórz}łl

3O paździemika 2012 r, w sprawie opłaty miejscowej na telenie

Gminy Podgórzyn.

§9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jęj ogłoszenia w Dzięnniku
Urzędowym wojęwódżwa Dolnośląskiego,nie wcześniej jednak niż z dniem
1

stycznia 2016 r.
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