UCHWAŁA NR XLVI/455/10
RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU
z dnia 28 września 2010 r.
ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz.
1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759;
z 2005 r. Nr 172 poz. 1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327; Nr
138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111; Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz.
1241, Dz.U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art. 19 pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) w związku z Uchwałą
Nr XV/171/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28.03.2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się
opłatę miejscową uchwala się, co następuje:
§ 1. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych,
wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Miasta Karpacz.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,90 zł dziennie.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Inkasentami ustanawia się przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie.
§ 4. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się w dniu zgłoszenia faktu przebywania lub w dniu zameldowania.
§ 5. Rozliczenie i wpłata pobranych przez inkasentów kwot opłaty miejscowej następuje do dnia 10-go każdego
miesiąca za miesiąc poprzedni na konto Urzędu Miejskiego: BZ WBK SA I O Karpacz 49 1090 1926 0000 0005 1416
2884.
§ 6. Ustala się wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty miejscowej w wysokości 10 % pobranych i wpłaconych
kwot.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego i obowiązuje od roku podatkowego 2011.
§ 9. Z dniem 01 stycznia 2011 r. traci moc Uchwała nr XXXII/343/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 9 września
2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru oraz
Uchwała nr XXXIII/349/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 29 października 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr
XXXII/343/09 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 9 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty
miejscowej, terminów jej płatności oraz sposobu jej poboru.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Karpaczu
Lucjan Szpila
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.
1591 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie podatków i opłat
w granicach określonych w odrębnych ustawach. Art. 17 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) stanowi: ust. 1 „opłata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych pkt 1 –
w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki
umożliwiające pobyt osób w tych celach, ust. 2 – opłaty miejscowej nie pobiera się pkt 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, pkt 2 – od osób przebywających w szpitalach, pkt 3 –
od osób niewidomych i ich przewodników, pkt 4 – od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów
letniskowych położonych w miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową, pkt 5 – od zorganizowanych grup
dzieci i młodzieży szkolnej. Zgodnie z art. 19 pkt 1 lit. b ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2011 r. (M.P. z dnia 6 sierpnia 2010 r. Nr 55 poz. 755) rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania
i poboru oraz terminy płatności i wysokości stawek opłaty określonych w ustawie, z tym że stawka opłaty miejscowej
nie może przekroczyć 1,99 zł dziennie. Pkt 2 „może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić
inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso”. Pkt 3 „może wprowadzić inne niż wymienione w ustawie zwolnienia
przedmiotowe od opłat lokalnych”.
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