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Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 248

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005
r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.
128; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.
1218) i art. 17 ust. 1 pkt 1, ust. 5 i art. 19 pkt 1 lit. b ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych
(tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828,
Nr 251, poz. 1847; z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730)
oraz Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007
r. w sprawie warunków, jakie powinna spe³niaæ miejscowo�æ,
w której mo¿na pobieraæ op³atê miejscow¹ (Dz. U Nr 249, poz.
1851) Rada Gminy Przemêt uchwala, co nastêpuje:

§1. 1. Ustala siê nastêpuj¹ce miejscowo�ci na terenie
gminy Przemêt, w których jest pobierana op³ata miejscowa:
Starkowo-Bambry, Olejnica, Górsko, Wieleñ, Os³onin.

2. Op³ata miejscowa jest pobierana od osób fizycznych
przebywaj¹cych w celach wypoczynkowych, szkoleniowych
lub turystycznych.

§2. Ustala siê i pobiera op³atê miejscow¹ w wysoko�ci
1,75 z³ dziennie, natomiast od dzieci i ucz¹cej siê m³odzie¿y
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UCHWA£A Nr XXIV/183/2008 RADY GMINY PRZEMÊT

z dnia 21 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia miejscowo�ci, w których pobiera siê op³atê miejscow¹ i okre�lenia wysoko�ci op³aty miejscowej

oraz emerytów i rencistów op³atê miejscow¹ w wysoko�ci
1,20 z³ dziennie.

§3. 1. Op³atê miejscow¹ pobiera siê na przewidziany okres
pobytu.

2. Zarz¹dza siê na terenie Gminy Przemêt pobór op³aty
miejscowej w drodze inkasa. Do pobierania op³aty zobowi¹-
zuje siê:

a) kierowników o�rodków wypoczynkowo turystycznych,

b) kierowników pól campingowych i namiotowych,

c) kierowników hoteli,

d) osoby fizyczne wynajmuj¹ce kwatery w celach zarobko-
wych

3. Za pobór op³aty przys³uguje inkasentom wynagrodze-
nie w wysoko�ci 5% od kwoty pobranej op³aty miejscowej.

§4. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy
Przemêt.

§5. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia jej w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wiel-
kopolskiego z moc¹ obowi¹zuj¹c¹ od 1 stycznia 2009 r.

Przewodnicz¹cy
Rady Gminy

(-) Zenon Klecha
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