
UCHWAŁA NR XXI/125/2016
RADY GMINY TURAWA

z dnia 25 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 z późn. zm.1)) i art. 17 ust.1, art. 19 pkt 1 lit. b) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i 
opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 716 z późn. zm.2)), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - 
Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 613 z późn. zm.3)) Rada Gminy Turawa uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza opłatę miejscową w Gminie Turawa, na terenie następujących miejscowości: Kotórz 
Wielki, Rzędów i Turawa.

§ 2. Opłata miejscowa wynosi 1,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 3. Zwalnia się z opłaty miejscowej dzieci i młodzież szkolną w wieku do lat 18, wypoczywającą

z rodzicami lub indywidualnie.

§ 4. 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, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące 
domy letniskowe, itp. od osób fizycznych przebywających na terenie gminy dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.

3. Do poboru opłaty stosuje się „Kwitariusz przychodowy K-103”.

§ 5. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych opłat.

§ 6. Inkasenci dokonują rozliczenia wpływów z tytułu opłaty miejscowej w terminie do 10 –tego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę pobrano w kasie urzędu lub na rachunek Urzędu Gminy 
Turawa 45 8897 0004 2001 0016 3819 0001 tytułem „opłata miejscowa”.

§ 7. 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 
uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja powinna zawierać:

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty;

2) liczbę dni, za które opłata jest pobierana;

3) właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu;

4) łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr V/47/2003 Rady Gminy
w  Turawie z dnia 26 lutego 2003r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Turawa.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turawa.

1) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2016r, poz. 1579.
2) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2016r., poz. 1579.
3) Zmiany tekstu jednolitego ogłoszono w Dz. U. z 2015r., poz. 1649, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649, poz. 251, poz. 699, 

poz. 978, poz. 1923, poz. 1649,  poz. 1311, Dz. U. z 2016r., poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228, poz. 1579.
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§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodniczący Rady 
Gmminy Turawa

Artur Gallus
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