
 
Uchwała Nr IX/75/15 

Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych 
z dnia 30 czerwca 2015 roku 

 
w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej i zasad jej poboru 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.) oraz art. 19 pkt.1 lit. "b" pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2014 r. Dz.U. poz. 849 z późn. zm.), uchwały Rady 
Miejskiej w Ustrzykach Dolnych Nr VIII/71/15 z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 
miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową (Dz .Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 
poz.1709) 

  

Rada Miejska  w Ustrzykach Dolnych uchwala co następuje: 
 

§ 1 
Określa się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających 
dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie gminy 
Ustrzyki Dolne w miejscowościach: Ustrzyki Dolne, Bandrów Narodowy, Brzegi Dolne, 
Dźwiniacz Dolny, Hoszów, Jałowe, Jamna Górna, Łobozew Dolny, Łobozew Górny, 
Łodyna, Ropienka, Równia, Teleśnica, Trójca, Ustjanowa Dolna, Ustjanowa Górna, 
Wojtkowa,  Wojtkówka,  Zadwórze  - za każdy dzień pobytu 1.00 zł. 

 
§ 2 

1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 
2. Inkasentami opłaty miejscowej są wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 
organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą hotele, pensjonaty, domy 
wypoczynkowe, schroniska, ośrodki kempingowe, pola namiotowe, wynajmujący pokoje            
w kwaterach prywatnych i innych podobnych obiektach. 
3. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% 
pobranych i wpłaconych kwot. 
4. Poboru opłaty miejscowej dokonuje się w dniu zameldowania lub wymeldowania, w wysokości 
określonej w niniejszej uchwale za faktyczną liczbę dni pobytu, jaką podaje zgłaszający, wydając 
pokwitowanie za każdą pobraną kwotę. 
5. Rozliczenie i wpłata pobranych przez inkasentów kwot opłaty miejscowej następuje do 10 
dnia miesiąca po upływie kwartału, w którym pobrano opłatę na rachunek bankowy Urzędu 
Miejskiego  w Ustrzykach Dolnych lub w kasie Urzędu Miejskiego  w Ustrzykach Dolnych. 

 
§ 3        

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Ustrzyk Dolnych. 
 

§ 4 
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/341/13 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia                             
29 października 2013 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty miejscowej i trybu jej 
poboru. 

§ 5 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 


