
Uchwała Nr XXI/17/2016 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 25 lutego 2016 roku 

 
w sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości 

stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej 

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1515),  art. 17 ust. 1 pkt 1 i ust.5, art. 19 

pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. 

U. z  2014 r. poz. 849 z późn. zmianami),, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w 

sprawie warunków jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową 

(Dz. U. Nr 249, poz. 1851), art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j. t. z 2011 r. Nr 197 z późn. zmianami) , 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Ustala się następujące miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową: 

1) wieś Rewa, 

2) wieś Mechelinki 

§ 2 

Ustala się stawkę opłaty miejscowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż 

dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych w miejscowościach 

wymienionych w § 1 w wysokości 1,80 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

 

§ 3 

1. Obowiązek opłaty powstaje z dniem przybycia do miejscowości objętej opłatą. 

 

2. Osoby, od których należna jest opłata miejscowa zobowiązane są do jej uiszczenia 

najpóźniej w ostatnim dniu pobytu. 

 

3. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób, o których mowa 

w § 2, zobowiązanych do uiszczania opłaty miejscowej.  

 

4. Celem zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej określa się następujący zakres 

danych zawartych w ewidencji, o której mowa w pkt. 3: 

1/ oznaczenie pokoju, liczba osób 

2/ imię i nazwisko osoby, od której należy pobrać opłatę miejscową,  

3/ data i godz. przybycia  

4/ data i godzina zakończenia pobytu  

5/ kwota pobranej opłaty miejscowej. 

 

§ 4 

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 

 

2. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej świadczące usługi w zakresie 

zakwaterowania, w tym: domy wczasowe, hotele, motele, pensjonaty, schroniska, ośrodki 

kempingowe, pola namiotowe i biwakowe, pokoje gościnne, kwatery prywatne, gospodarstwa 

agroturystyczne i gospodarstwa ekoturystyczne oraz inne podobne obiekty / w stosunku do 

osób korzystających z tych usług. 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/1515/1


 

3. Inkasenci pobierają opłatę miejscową od osób wskazanych w § 2 niniejszej uchwały i 

wpłacają ją na rachunek Urzędu Gminy Kosakowo, w terminie do dnia 10 każdego miesiąca, 

za miesiąc ubiegły. 

 

4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % pobranej opłaty miejscowej. 

 

§ 6 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 7 
Traci moc Uchwała Nr XIX/102/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 16 grudnia 2015 roku w 

sprawie: ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa, wysokości 

stawek opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej 

w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso. 

 

§ 8 

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

Województwa Pomorskiego.  

 

 

 

UZASADNIENIE 

Niniejszą uchwałą ustalono, że opłata miejscowa pobierana będzie w 2-ch miejscowościach Gminy Kosakowo 

posiadających korzystne walory i warunki umożliwiające pobyt osób w celach wypoczynkowych, 

szkoleniowych lub turystycznych. 

 

Dostosowano przepisy dotychczas obowiązującej uchwały Rady Gminy Kosakowo w sprawie opłaty miejscowej 

do zapisów ustawowych wchodzących w życie z dniem 1.01.2016r., m.in. poprzez uściślenie, że opłatę tą 

pobiera się za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

 

Górna granica stawki kwotowej obowiązująca w danym roku podatkowym ulega corocznie zmianie na następny 

rok podatkowy. W 2016 roku na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w 

sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r.  górna granica stawki opłaty 

miejscowej wynosi 2,18 zł. Wysokość tej opłaty w Gminie Kosakowo pozostawiono na dotychczasowym 

poziomie – 1,80 zł., który nie przekracza kwoty maksymalnej.   

 

Przepisy dotyczące opłaty miejscowej zawarte w art. 17 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych określają 

zamknięty katalog zwolnień o charakterze podmiotowym. Opłaty miejscowej nie pobiera się:  

1) pod warunkiem wzajemności – od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów 

konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów 

międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;  

2) od osób przebywających w szpitalach;  

3) od osób niewidomych i ich przewodników;  

4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w 

miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową   

5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej. 

 

W stosunku do pozostałych osób obowiązuje jedna stawka opłaty miejscowej, która wynosi 1,80 zł za każdą 

rozpoczętą dobę pobytu.  

 

Celem zapewnienia prawidłowego poboru w/w opłaty oraz kontroli – zgodnie z delegacją ustawową - 

wprowadzono obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia opłaty 

miejscowej.  


