UCHWAŁA NR VIII/69/15
RADY GMINY BRENNA
z dnia 26 listopada 2015 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 47
§ 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn.
zm.), uchwały Nr XXII/164/08 Rady Gminy Brenna z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia
miejscowości w Gminie Brenna, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 21.11.2008 r.
Nr 203, poz. 3775), uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia
inkasentów opłaty miejscowej oraz uchwały Nr VI/55/15 Rady Gminy Brenna z dnia 10 września 2015 r. w
sprawie zmiany uchwały Nr V/46/15 Rady Gminy Brenna z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie określenia
inkasentów opłaty mijescowej, Rada Gminy Brenna uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr XXII/164/08
Rady Gminy Brenna z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości w Gminie Brenna, w
których pobiera się opłatę miejscową (Dz.Urz. Woj. Śl. z dnia 21.11.2008 r. Nr 203, poz. 3775).
§ 2. Określa się wysokość stawki opłaty miejscowej w kwocie 1,00 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Opłatę miejscową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące
domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających na terenie miejscowi Brenna, Górki Małe i Górki
Wielkie dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych.
§ 4. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% zainkasowanej kwoty.
§ 5. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu
Gminy Brenna w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 6. 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. Ewidencja powinna zawierać:
- imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty,
- liczbę dni, za które opłata jest pobierana,
- właściwą stawkę opłaty za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
- łączną kwotę opłaty miejscowej pobraną za cały okres pobytu od danej osoby.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XXXIII/367/14 Rady Gminy
Brenna z dnia 11 września 2014 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej na 2015 rok.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Marcin Janasik
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