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4261
UCHWA£A Nr XXVII/206/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: ustalenia miejscowoci, w których pobiera siê op³atê miejscow¹

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku
Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z póniejszymi zmianami) oraz art.
17 ust. 1 pkt 1 i art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006
roku Dz.U. Nr 121, poz. 844 z póniejszymi zmianami) w
zwi¹zku z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie warunków, jakie powinna spe³niaæ
miejscowoæ, w której mo¿na pobieraæ op³atê miejscow¹
(Dz.U. Nr 249, poz. 1851) uchwala siê, co nastêpuje:

§1. Op³atê miejscow¹ pobiera siê na terenie miejscowoci: Wolsztyn, Karpicko, Rudno, Wilcze.
§2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi
Wolsztyna.
§3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicz¹cy Rady
(-) Krzysztof Lisiewicz

4262
UCHWA£A Nr XXVII/207/2008 RADY MIEJSKIEJ W WOLSZTYNIE
z dnia 26 listopada 2008 r.

w sprawie: op³aty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz.
1591 z póniejszymi zmianami), art. 17, art. 19 pkt 1 lit. b i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i
op³atach lokalnych (tekst jednolity z 2006 roku Dz.U. Nr 121,
poz. 844 z póniejszymi zmianami) uchwala siê, co nastêpuje:

2. Stawka op³aty miejscowej dla dzieci, m³odzie¿y,
emerytów, rencistów i osób posiadaj¹cych orzeczenie o
stopniu niepe³nosprawnoci wynosi 0,88 z³ za ka¿dy dzieñ
pobytu osoby w miejscowociach, miejscowociach których
mowa w ust. 1.
§2. 1. Zarz¹dza siê pobór op³aty miejscowej w drodze
inkasa.
2. Inkasentami ustala siê kierowników obiektów wypoczynkowo - turystycznych, pól namiotowych, so³tysów.

§1. 1. Ustala siê stawkê op³aty miejscowej pobieranej
od osób fizycznych przebywaj¹cych d³u¿ej ni¿ dobê w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w
miejscowociach: Wolsztyn, Karpicko, Rudno, Wilcze - w
kwocie 1,76 z³ za ka¿dy dzieñ pobytu osoby w tych miejscowociach.

3. Za inkaso ustala siê wynagrodzenie w wysokoci
10% od zainkasowanej kwoty.
§3. Traci moc uchwa³a nr XV/110/2007 Rady Miejskiej
w Wolsztynie z dnia 28 listopada 2007 roku w sprawie
ustalenia stawek op³aty miejscowej.

