
UCHWAŁA NR XXIX/123/2017
RADY MIEJSKIEJ W MIKOŁAJKACH

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie opłaty miejscowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875 ze zm.)  art. 17 ust. 1 pkt. 1 , art. 19 pkt 1 lit. b  i pkt  2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach  lokalnych (t.j. Dz. U z  2017r.  poz. 1785  ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 201 ze zm.) oraz Uchwały Nr IX/87/2015 Rady 
Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 listopada 2015 r.   (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. z 2015 r., poz. 4990) Rada 
Miejska w Mikołajkach uchwala, co następuje :

§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr IX/87/2015 
Rady Miejskiej w Mikołajkach z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których 
pobiera się opłatę miejscową (Dz. Urz. Woj. Warm – Maz. z 2015r. poz. 4990)

§ 2. Opłata miejscowa wynosi 2,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 3. 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, domy wypoczynkowe, campingi, 
obozowiska turystyczne, domy letniskowe, gospodarstwa agroturystyczne, itp. od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych.

§ 4. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7% zainkasowanych opłat.

§ 5. Inkasenci pobierający opłatę miejscową odprowadzają ją miesięcznie w terminie do 15-tego dnia 
każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano.

§ 6. 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) datę rozpoczęcia pobytu oraz datę zakończenia pobytu

3) liczbę dni, za które opłata jest pobierana

4) właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu

5) łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby Ewidencja może być 
prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej. Jeżeli ewidencja prowadzona jest w formie 
elektronicznej, po zakończeniu każdego miesiąca należy wydrukować jej raport. Ewidencję należy 
przechowywać w obiekcie i okazywać osobom dokonującym kontroli.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mikołajki.

§ 8. Z  dniem wejścia w życie niniejszej uchwały  traci moc Uchwała XVIII/132/2016 Rady Miejskiej 
w Mikołajkach z dnia 10 listopada 2016 r. w sprawie opłaty miejscowej ( Dziennik Urzędowy Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21  listopada  2016r.,  poz.  4583).
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§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego 
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mikołajkach

Sławomir Gawliński
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