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UCHWAŁA NR ……/……./2019 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ……………… 2019 r. 

 

w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                           

(t.j. Dz. U.  z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1, art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustaw  z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) w związku z obwieszczeniem 

Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.  w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 

lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019  r., poz. 738) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 

2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową 

(Dz. U. Nr 249, poz. 1851) Rada Miejska w Gołdapi uchwala  co następuje: 

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

wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych na terenie miejscowości:  Babki, Żelazki, Barkowo, 

Bitkowo, Dunajek, Dunajek Mały, Dzięgiele, Galwiecie, Kołkowo, Główka, Boćwinka, Boćwiński Młyn, 

Okrasin, Dąbie, Kalniszki, Górne, Regiele, Grabowo, Jabłońskie, Włosty, Rostek, Jany, Osieki, Jeziorki 

Wielkie, Jeziorki Małe, Gieraliszki, Zielonka, Juchnajcie, Sokoły, Konikowo, Kośmidry, Kowalki, Kozaki, 

Wrotkowo, Janowo, Jabramowo, Tatary, Łobody, Grygieliszki, Marcinowo, Wronki Wielkie, Błażejewo, 

Nasuty, Kamionki, Rudzie, Osowo, Pietraszki, Mażucie, Użbale, Pogorzel, Rożyńsk Wielki, Rożyńsk Mały, 

Nowa Boćwinka, Siedlisko, Skocze, Suczki, Pietrasze, Zatyki, Wilkasy.  

§ 2. Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,31 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę.  

§ 3. Opłatę    miejscową    pobierają    właściciele    lub    osoby    prowadzące    hotele,  domy wypoczynkowe,   

ośrodki   wczasowe,   campingi,   obozowiska   turystyczne,    gospodarstwa agroturystyczne oraz inne podobne 

obiekty. 

 

§ 4.  Za    pobór    opłaty   miejscowej    inkasentom,   o   których   mowa   w § 3   przysługuje  wynagrodzenie 

w wysokości 10% zainkasowanej opłaty. 

§ 5.  Pobraną opłatę inkasenci wpłacają na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Miejskiego w Gołdapi        

do dnia 5 miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano pobrania opłaty miejscowej.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Warmińsko -  Mazurskiego.  

 

 

                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej 

                                                                                                    Wojciech Hołdyński 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 Podstawowym aktem prawnym określającym charakter i zasady poboru opłaty miejscowej jest ustawa     

z dnia z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.). 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę miejscową pobiera się 

od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 

szkoleniowych w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe 

oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spełniać miejscowość,                       

w której można pobierać opłatę miejscową (Dz. U. z 2007 r., Nr 249, poz. 1851) określa minimalne warunki 

jakie powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową. Stosownie  do treści              

art. 17 ust. 5 ww. ustawy, rada gminy ustala miejscowości odpowiadające warunkom określonym                                                

w  przedmiotowym rozporządzeniu.  

Do warunków jakie powinna spełniać miejscowość, zgodnie z zapisami     ww. rozporządzenia  należą: 

a) warunki klimatyczne – zachowanie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu ze 

względu na ochronę zdrowia ludzi oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, 

b) warunki krajobrazowe – występowanie jednego z elementów środowiska przyrodniczego istotnych dla 

wypoczynku lub jednego z walorów krajoznawczych, 

c) warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych                    

-  istnienie bazy noclegowej w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których mogą być świadczone 

usługi hotelarskie, w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych. 

Mając na uwadze powyższe oraz fakt spełnienia przez miejscowości położone na terenie Gminy 

Gołdap pozostałych dwóch warunków tj. warunku krajobrazowego oraz warunku posiadania rozwiniętej bazy 

noclegowej, spełnione są wymagania określone w rozporządzeniu Rady Ministrów upoważniające do poboru 

opłaty miejscowej.   
            Rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić pobór tych opłat w drodze inkasa oraz określić inkasentów                     

i wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

W myśl art. 19 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada gminy określa zasady ustalania, poboru 

oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty, z tym że nie może ona przekroczyć stawki maksymalnej 

określonej na dany rok podatkowy przez ministra właściwego ds. finansów publicznych. Zgodnie                                  

z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r.  w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. z 2019  r., poz. 738)  maksymalna stawka opłaty miejscowej 

pobieranej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz 

warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach wynosi 2,31 zł. 

Proponowana w projekcie uchwały stawka opłaty miejscowej wynosi 2,31 zł. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały znajduje pełne uzasadnienie faktyczne i prawne. 

 

 

 

 

 


