
UCHWAŁA NR XI/102/19
RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 poz. 506, zmieniony: Dz.U. z 2019 r., poz.1309,poz.1696,poz.1815) oraz art. 17 ust.1 pkt 1, 
art.19 pkt 1 lit b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, zmieniony: Dz. U. z 2018 r. poz. 2244), Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 (M.P. 
z 2019 r. poz. 738) oraz uchwały nr XV/159/08 Rady Miejskiej w Brusach z dnia 22 września 2008 roku 
w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie opłaty miejscowej (Dz. 
Urz. Woj. Pom. Nr 121, poz. 2867)

Rada Miejska w Brusach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się dzienną stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,50 zł od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, 
w miejscowościach: Męcikał, Leśno, Czernica, Drzewicz, Młynek, Widno, Laska, Skoszewo, Rolbik, Kaszuba 
.

§ 2. 1. Opłatę miejscową pobierają właściciele gospodarstw agroturystycznych, kwater prywatnych, hoteli, 
zajazdów, ośrodków wczasowych, zarządcy pól biwakowych i kempingów oraz sołtysi nazywanych dalej 
inkasentami.

2. Opłatę należy uregulować po przybyciu z góry za cały okres pobytu, najpóźniej następnego dnia po 
przybyciu do miejscowości, o których mowa w § 1.

3. Przez obiekty świadczące usługi hotelarskie należy rozumieć w szczególności ośrodki wczasowe, 
pensjonaty, zajazdy, hotele, placówki agroturystyczne oraz kwatery prywatne.

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 

2. Za pobór opłaty miejscowej inkasenci otrzymują prowizję w wysokości 20 % zainkasowanej kwoty.

3. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na drukach kwitariuszy przychodowych K-103 
pobieranych w kasie Urzędu Miejskiego w Brusach.

4. Pobrane kwoty opłaty miejscowej wraz z rozliczeniem z zainkasowanych kwot inkasenci przekazują do 
ostatniego dnia każdego miesiąca na konto nr : 86 8144 0005 2005 0500 1267 0001  lub do kasy Urzędu 
Miejskiego w Brusach.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brus.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2020 r.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr II/24/18 Rady Miejskiej w Brusach 
z dnia 29 listopada 2018 w sprawie wprowadzenia opłaty miejscowej. 

 

Przewodniczący Rady

Zbigniew Łącki
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