UCHWAŁA Nr XVII/160/15
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 12 listopada 2015 r.
w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r., poz.
1515) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1 (Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, 699, 774, 1045, 1283 i 1777), art. 47 § 4a ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613, 699, 978, 1197, 1269, 1311 i 1649) oraz w
związku z uchwałą Nr XXVIII/333/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2008 r. w sprawie ustalenia
miejscowości spełniających warunki umoŜliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz.Urz. Woj. WarmińskoMazurskiego Nr 197, poz. 3078) uchwala się, co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Piszu:
1) wprowadza opłatę miejscową;
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso;
§ 2. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości uznanych za spełniające minimalne warunki
klimatyczne, krajobrazowe oraz umoŜliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych, wymienionych w Uchwale Nr XXVIII/333/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 października 2008 r.
w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umoŜliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz.Urz.
Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 197, poz. 3078).
§ 3. Określa się opłatę miejscową w wysokości 2,00 zł od jednej osoby fizycznej – za kaŜdą rozpoczętą dobę
pobytu w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
§ 5. Inkasentami opłaty miejscowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, domy wypoczynkowe,
campingi, obozowiska turystyczne, schroniska, gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne obiekty
połoŜone na terenie miejscowości, o których mowa w § 2.
§ 6. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych opłat.
§ 7. Inkasenci pobierający opłatę miejscową odprowadzają ją miesięcznie w terminie do drugiego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XV/190/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia
stawek opłaty miejscowej oraz sposobu jej poboru (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2012 r. poz. 92).
§ 10. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego, nie wcześniej jednak niŜ z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady
Lech Borak

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdroŜenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury
przez pojazdy cięŜarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

