UCHWAŁA NR X/106/2015
RADY MIEJSKIEJ W RAJGRODZIE
z dnia 30 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 (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) i art. 17 ust. 1, art 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045) oraz art. 47 § 4a ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197)
oraz 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), uchwala się co następuje:
§ 1.
Ninejszą uchwałą Rada Miejska w Rajgrodzie
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
wynagrodzenia za inkaso.
§ 2.
Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości: Ciszewo, Czarna Wieś, Karczewo, Kuligi,
Orzechówka, Rajgród, Rybczyzna, Skrodzkie, Wojdy, Woźnawieś.
§ 3.
Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4.
1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości
prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe itp. od
osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub
turystycznych.
§ 5.
Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych i terminowo
odprowadzonych opłat.
§ 6.
Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązania są wpłacić ją na rachunek Urzędu Miejskiego w
Rajgrodzie w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr. XXXVIII/253/14 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie
opłaty miejscowej (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1381, poz. 2127).
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rakgrodu.

Id: 09104D1F-745D-4765-A9A1-20DC9A73B57D. Uchwalony

Strona 1

§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mieczysław Gisztarowicz
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