UCHWAŁA Nr X/74/2011
Rady Gminy Lubrza
z dnia 16 listopada 2011 r.
w sprawie: opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142,poz. 1591 z późn. zm) oraz. art. 17 ust. 1, art. 19
pkt 1 lit. b i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( jednolity
tekst: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa (jednolity tekst : Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Obwieszczenie

Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. ( M. P. z 25 października 2011r. Nr 95, poz.
961), oraz Uchwały Nr XXI/141/2008 Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie
ustalenia miejscowości na terenie Gminy Lubrza spełniających kryterium do poboru opłaty
miejscowej, Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą Rada Gminy Lubrza :
1) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;
2) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;
3) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. Opłata miejscowa wynosi 2,00 zł za każdy dzień pobytu.
§ 3. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa przez osoby kierujące hotelami,
motelami, pensjonatami, domami wczasowymi, ośrodkami wypoczynkowymi lub
wycieczkowymi, schroniskami, campingami, polami biwakowymi, gospodarstwami
agroturystycznymi, pokojami gościnnymi i kwaterami prywatnymi albo podobnymi obiektami
usługowymi, w których przebywają czasowo osoby podlegające opłacie oraz sołtysów
poszczególnych sołectw:
- Stanisław Kendzia - Sołectwo Lubrza,
- Lidia Okopna - Sołectwo Nowa Wioska,
- Ryszard Operchał - Sołectwo Przełazy,
- Piotr Operchał – Sołectwo Mostki
§ 4. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 %
zainkasowanych i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 5. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie
Urzędu Gminy Lubrza w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
opłatę.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXI/142/2008
Rady Gminy Lubrza z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty
miejscowej na terenie gminy Lubrza

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubrza

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego , z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2012 r.

