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UCHWAŁA NR XIII/127/15
RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE
z dnia 26 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 (tekst jednolity:
Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1 art. 19 pkt 1 lit. b) oraz pkt 21), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych2) (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)
i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 613 ze zm.), Rada Miejska we Wschowie uchwala co następuje:
§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska we Wschowie:
1) ustala miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową;
2) wprowadza opłatę miejscową;
3) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;
4) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty targowej;
5) zarządza pobór opłaty targowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów oraz
wynagrodzenie za inkaso;
6) wprowadza obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których mowa
w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do
uiszczania opłaty miejscowej oraz określa szczegółowy zakres danych zawartych w tej ewidencji
uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego poboru opłaty miejscowej.
§ 2. Ustala się obręb miejscowości Lgiń w Gminie Wschowa, na terenie której pobierana jest opłata
miejscowa.
§ 3. Na terenie Miasta i Gminy Wschowa wprowadza się opłatę miejscową.
§ 4. 1. Określa się stawkę dzienną opłaty miejscowej, pobieranej od osób fizycznych przebywających
czasowo w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Lgiń, w następującej
wysokości:
1)

w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2016 r. wprowadzonym zgodnie z art. 9 pkt 12 ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015r. poz. 1045)
2)
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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 użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (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.
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1) 1,00 zł – w miesiącu lipcu i sierpniu;
2) 0,50 zł – w miesiącu czerwcu i wrześniu.
§ 5. 1. 2. Opłata jest wpłacana z góry za cały okres pobytu.
2. Opłata miejscowa jest płatna, bez wezwania, bezpośrednio na konto urzędu lub w kasie urzędu
z zastrzeżeniem § 6.
§ 6. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
1. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się Centrum kultury i Rekreacji we Wschowie, Zarząd
Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wzgórza Lgińskie” oraz osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność polegającej na wynajmie lub
dzierżawie miejsc noclegowych.
2. Inkasenci opłaty miejscowej dokonują rozliczenia wpływów z budżetem miasta w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
3. Wynagrodzenie inkasenta wynosi 15% zainkasowanej kwoty
§ 7. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do
uiszczania opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty;
2) liczbę dni, za które opłata jest pobierana;
3) właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu;
4) łączną kwotę opłaty miejscowej pobranej za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XVI/162/11 Rady Miejskiej we Wschowie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie
ustalenia miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową, określenia wysokości stawek opłaty
miejscowej i terminu płatności oraz sposobu jej poboru (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2012r. poz. 27).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
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