UCHWAŁA NR XXXII/253/2017
RADY GMINY MANOWO
z dnia 27 października 2017 r.
w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1875), art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit.b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1785) uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych,
zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory
krajobrazowe ora warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach - za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 2,20 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu w miejscowości
wymienionej w § 4.
§ 3. Ustala się ulgową stawkę opłaty miejscowej pobieranej od dzieci i młodzieży szkolnej i studiującej do 26 roku życia w wysokości 1,00 zł za każdą rozpoczęta dobę pobytu w miejscowości wymienionej w § 4.
§ 4. Na terenie Gminy Manowo opłatę miejscową pobiera się na terenie miejscowości: Rosnowo.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Na inkasenta wyznacza się p. Ewę Żur.
§ 6. 1. Inkasentowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne za inkaso w wysokości 10 % pobranej kwoty opłaty miejscowej.
Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumnetu w postaci rachunku po właceniu pobranych opłat na rachunek
bankowy Urzędu Gminy Manowo zgodnie z ust. 3.
2. Inkansent wyznaczony do poboru opłaty miejscowej o którym mowa w § 5 ma obowiązek ewidencjonowania pobranych wpłat
na kwitariuszach K-103 (druk ścisłego zarachowania), które zostaną im wydane w siedzibie Urzędu Gminy Manowo - pokój nr 12.
3. Pobrane opłaty, o których mowa w § 1, inkasent wpłaca na rachunek bankowy Urzędu Gminy Manowo w terminie do 10 - go
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę. Wyznaczona osoba przedkłada inspektorowi ds. księgowości
podatkowej w Urzędzie Gminy Manowo - pokój nr 12, otrzymany kwitariusz K -103 z wypełnionymi i czystymi drukami przed
dokonaniem wpłaty na rachunek bankowy.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Manowo.
§ 8. Traci moc uchwała Nr X/90/2015 Rady Gminy Manowo z dnia 27 listopada 2015 r., w sprawie wysokości opłaty miejscowej
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 5226).
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Jan Prus
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