UCHWAŁA NR XX/145/2020
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie opłaty miejscowej na 2021 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713), 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), pkt 3 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie
górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. poz. 673), oraz art. 47 §
4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 oraz 1423) Rada Gminy
Koczała uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się opłatę miejscową pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach gminy Koczała, ustalonych
odrębną uchwałą Rady Gminy jako miejscowości posiadające korzystne właściwości klimatyczne, walory
krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt w tych celach, za każdy dzień pobytu.
2. Ustala się stawkę opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu w wysokości 2,40 zł.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów oraz inne osoby, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
3. Opłatę miejscową należy regulować u inkasentów z góry za cały okres pobytu w miejscowościach, o których
mowa w § 1 ust. 1, najpóźniej następnego dnia po przybyciu.
4. Zainkasowane kwoty opłaty miejscowej inkasenci zobowiązani są przekazać do Urzędu Gminy Koczała do
10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 20% zainkasowanej opłaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kamil Reszke
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Załącznik do uchwały Nr XX/145/2020
Rady Gminy Koczała
z dnia 29 października 2020 r.
Wykaz inkasentów wyznaczonych do poboru opłaty miejscowej
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sołectwo / obiekt / teren
Koczała
Trzyniec
Starzno
Ośrodek Wczasowy „Bobo” w Dyminie
Gospodarstwo Agroturystyczne „Leśny Dworek”
Stanisław Klusek w Dyminie
Ośrodek Wypoczynkowy „Bolko” w Dyminie
Tereny nad jeziorem Dymno z wyłączeniem
ośrodków
wypoczynkowych
i
gospodarstw
agroturystycznych
Noclegi „U Krzysia” w Dyminie
Gospodarstwo
Agroturystyczne
„Łosiowisko”
w Starej Brdzie

Inkasent
sołtys sołectwa Koczała
sołtys sołectwa Trzyniec
sołtys sołectwa Starzno
Anna Klebeko
Stanisław Klusek
Zbigniew Wal
Bożena Brzeziańska, Danuta Demko, Mirosław
Piórczyński
Krzysztof Mirek
Katarzyna Łęgowska

W razie nieobecności ww. inkasentów poboru opłaty dokonują pracownicy Urzędu Gminy Koczała
Ewa Tybora - Dziąbkowska lub Barbara Mikołajczak.
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