UCHWAŁA NR VI/72/2019
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 26 czerwca 2019 r.
w sprawie opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2019 r., poz. 900 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 , art. 19 pkt 1 lit. b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) Rada Gminy Choczewo uchwala,
co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych, przebywających na obszarze gminy Choczewo
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Biebrowo,
Borkowo Lęborskie, Choczewo, Ciekocino, Ciekocinko, Gościęcino, Jackowo, Kierzkowo, Kurowo, Kopalino,
Lubiatowo, Lublewko, Osieki Lęborskie, Sasino, Słajszewo, Starbienino, Zwartowo, Zwartówko.
§ 2. Opłata miejscowa wynosi 1,50 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu o ile pobyt trwa dłużej niż
dobę.
§ 3. Opłatę miejscową pobiera się przez cały rok.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej, kierujące pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi,
kempingami, polami biwakowymi albo podobnymi obiektami usługowymi, w których przebywają czasowo
osoby podlegające opłacie, oraz:
- Sołtysów Sołectw w w/w miejscowościach
- Sokołowskiego Jana
- Dymowicza Aleksandra
3. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują za pokwitowaniem, na drukach kwitariuszy
przychodowych K-103 pobieranych w Urzędzie Gminy Choczewo.
4. Po dokonaniu rozliczenia zainkasowanych kwot w Urzędzie Gminy Choczewo, ikasenci wpłacają kwotę
pobranej opłaty miejscowej w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
opłatę.
5. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10%
należnie zainkasowanej i odprowadzonej na konto dochodów gminy Choczewo opłaty miejscowej.
Wynagrodzenie jest płatne po przedłożeniu rozliczenia.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XIX/90/15 Rady Gminy Choczewo
z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Choczewo zmieniająca uchwała nr
XLIX/348/18 Rady Gminy Choczewo z dnia 29 marca 2018r, zmieniająca uchwała nr XLV/290/17 Rady
Gminy Choczewo z dnia 4 października 2017r, zmieniająca uchwała nr XX/109/15 Rady Gminy Choczewo
z 24 listopada 2015r.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Łasiński
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. 2018 r.
poz. 1445 za zm.) Rada Gminy może wprowadzić opłatę miejscową pobieraną od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych. Zasady
ustalenia i poboru, terminy jej płatności oraz wysokość opłaty miejscowej określa Rada Gminy Choczewo
w drodze uchwały.
Dla ujednolicenia wprowadza się nową uchwałę w miejsce dotychczasowej regulacji, która podlega
wielokrotnym zmianom.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowym kształcie jest w pełni uzasadnione
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