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z dnia 29 maja 2012 r.
w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobierana jest opłata miejscowa, wysokości stawek opłaty
miejscowej, terminów jej płatności oraz zarządzenia poboru opłaty miejscowej w drodze inkasa,
określenie inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 w zawiązku z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm. ), art. 17 ust.1 pkt 1 i art. 19 pkt.
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 95 poz. 613), art. 28
§ 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U z 2005 Nr 8 poz. 60 z póź.
zm.) oraz pkt 4 lit. „b” obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. Nr 95 poz. 961) Rada Gminy uchwala co
następuje:
§ 1. Opłata miejscowa pobierana będzie w miejscowościach:
- Cedzyna
- Krajno - Zagórze
- Krajno Pierwsze
- Krajno - Parcele
- Leszczyny
§ 2. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w: Cedzynie, Krajnie - Zagórzu, Krajnie Pierwszym, Krajnie Parcelach i Leszczynach pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę, w celach
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdy dzień pobytu w wysokości :
1) 1. 00 zł od dzieci i młodzieży 2) 1.00 zł od emerytów i rencistów 3) 2.00 zł od pozostałych osób
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej, zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby fizyczne, osoby
prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, prowadzące: hotele, ośrodki
wypoczynkowe, pensjonaty, kwatery, campingi, gospodarstwa agroturystyczne i inne obiekty o podobnym
przeznaczeniu, z którymi Wójt Gminy zawrze umowę inkasa.
3. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu
Gminy w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym pobrano opłatę.
4. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenia w wysokości 10% zainkasowanej
opłaty.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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§ 5. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Przewodniczący Rady
Gminy
Grzegorz Skiba

