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UCHWAŁA Nr XXIII/254/09 RADY GMINY W LUBASZU
z dnia 12 listopada 2009 r.
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty miejscowej i wyznaczenia inkasenta tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami), art. 17 i art. 19 p.1 lit. b ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zmianami) oraz art. 47, § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r.
Nr 8 poz. 60 ze zmianami) Rada Gminy w Lubaszu
uchwala co następuje
§1. Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej
od dnia 1 stycznia 2010 roku w wysokości 1,90
zł, pobieranej od osób fizycznych przebywających
dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, lub turystycznych w miejscowościach Lubasz, Dębe i Goraj.
§2. Ustala się następujące zasady uiszczania i poboru opłaty miejscowej:
1. do uiszczania opłaty miejscowej zobowiązane
są wszystkie osoby odwiedzające miejscowości Lubasz, Dębe i Goraj w celach wskazanych w §1, za
każdy dzień pobytu.
2. poboru opłaty w ciągu całego roku kalendarzowego od osób wymienionych w pkt. 1 dokonują
wszystkie osoby prawne dysponujące ośrodkami
wypoczynkowymi i miejscami noclegowymi, a tak-

że osoby fizyczne wynajmujące pomieszczenia osobom odwiedzającym miejscowości Lubasz, Dębe i
Goraj w celach wskazanych w §1.
§3. Ustala się wynagrodzenie za pobór opłaty
miejscowej w wysokości 15% zainkasowanych
kwot.
§4. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie
Urzędu Gminy w Lubaszu w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Lubasz.
§6. Tracą moc postanowienia uchwały Rady Gminy w Lubaszu XVI/185/08 z dnia 30 grudnia 2008 r.
§7. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego począwszy od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący
Rady Gminy
(-) Bogusław Dymek

1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

