UCHWAŁA NR XV/105/2015
RADY MIEJSKIEJ W DARŁOWIE
z dnia 28 października 2015 r.
w sprawie opłaty miejscowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
Dz.U.2015 poz.1515) i 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 (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045, poz. 1283),
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz.
978, poz. 1197, poz. 1269) Rada Miejska w Darłowie uchwala co następuje:
§ 1. Rada Miejska w Darłowie wprowadza opłatę miejscową.
§ 2. Opłata miejscowa wynosi 2,15 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Opłatę miejscową pobierają inkasenci, tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące
domy letniskowe osobom fizycznym przebywającym na terenie Gminy Miasto Darłowo dłużej niż dobę w celach
wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
§ 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 bankowy Urzędu
Miejskiego w Darłowie lub w kasie tutejszego Urzędu w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pobrano opłatę.
§ 6. 1. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których
mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do
uiszczenia opłaty miejscowej.
2. Ewidencja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
2) datę przyjazdu i wyjazdu osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty oraz liczbę dni pobytu,
3) właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
4) łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 7. Traci moc uchwała Nr LI/438/10 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 20 października 2010 r. w sprawie
ustalenia wysokości opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy Miasto
Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego rok 2010 nr 119 poz. 2257) zmieniona
uchwałą Nr XXXI/212/2012 Rady Miejskiej w Darłowie z dnia 30 października 2012 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości opłaty miejscowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie gminy
Miasto Darłowo (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego rok 2012 poz. 2567)
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Darłowie
Krystyna Sokolińska
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