
UCHWAŁA NR LXII/835/2018
RADY MIEJSKIEJ WŁADYSŁAWOWA

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 
terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust. 1, art. 19 pkt. 1 lit. b, pkt. 2 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zmianami) 
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 
podatków i opłat lokalnych na rok 2019 r. (M.P. z 2018 r.,  poz. 745)

Rada Miejska Władysławowa uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę

w  celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych na terenie administracyjnym Gminy 
Władysławowo.

2. Określa się stawkę opłaty miejscowej od osób przebywających dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych za każdą rozpoczętą dobę pobytu na obszarze 
administracyjnym Gminy Władysławowo w wysokości 1,60 zł.

3. Osoby te powyższą opłatę uiszczą wg stawki określonej w ust. 2 do rąk upoważnionego inkasenta 
w miejscu zakwaterowania, w ciągu 24 godzin od chwili przybycia na teren administracyjny Gminy 
Władysławowo.

§ 2. 1. Pobieranie opłaty miejscowej w drodze inkasa dokonują: od osób fizycznych przebywających 
w hotelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, ośrodkach wczasowych, campingach, polach 
namiotowych, kwaterach prywatnych – właściciele nieruchomości, kierownicy tych jednostek lub pracownicy 
obsługi administracyjnej danego obiektu.  Pobraną kwotę opłaty miejscowej należy wpisać do  „ewidencji 
poboru opłaty miejscowej”, którą  prowadzi się w formie wybranej przez osoby pobierające opłatę miejscową.”

2. Osoby pobierające opłatę miejscową zobowiązuje się do wpłacenia zebranej opłaty do kasy lub na 
rachunek Gminy Władysławowo w terminie do 15 każdego miesiąca za poprzedni miesiąc. 

§ 3. Za pobieranie opłaty miejscowej na kwitariusz i podpisaniu umowy zlecenia, inkasenci otrzymują 
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości  10 % kwot zainkasowanych z tytułu tej opłaty.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Władysławowa.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XLVIII/618/2017 Rady Miejskiej Władysławowa z dnia 25 października 2017 r. 
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo 
w roku 2018 oraz Uchwała nr L/642/2017 Rady Miejskiej Władysławowa

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Gdańsk, dnia piątek, 30 listopada 2018 r.

Poz. 4762



z dnia 29 listopada 2017 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/618/2017 Rady Miejskiej Władysławowa 
z dnia 25 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia opłaty miejscowej oraz określenia wysokości stawek 
opłaty miejscowej na terenie administracyjnym Gminy Władysławowo w roku 2018.

§ 6. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Uchwała wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Stefan Klein
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