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UCHWAŁA NR LIX/487/14
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 12 listopada 2014 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 2013 r.
poz. 594) oraz art. 17 ust.1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 849) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Pińczów opłatę miejscową.
§ 2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie Gminy Pińczów.
§ 3. Opłatę miejscową za każdy dzień pobytu pobiera się w wysokości 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia
groszy) od osoby.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa przez osoby kierujące hotelami, motelami,
pensjonatami, ośrodkami wypoczynkowymi i wycieczkowymi, campingami, polami biwakowymi,
gospodarstwami agroturystycznymi, pokojami gościnnymi i kwaterami prywatnymi albo podobnymi obiektami
usługowymi, w których przebywają osoby podlegające opłacie.
§ 5. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 3% zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 6. Pobrana opłata miejscowa powinna być odprowadzona na rachunek lub w kasie Urzędu Miejskiego
w Pińczowie najpóźniej do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXIX/256/08 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty miejscowej, zwolnień i ulg, terminów płatności oraz sposobu poboru.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Radkiewicz

