
UCHWAŁA Nr XXI/ 129/09
RADY  GMINY   OSIE

z dnia  28  kwietnia 2009 r.

w sprawie ustalenia miejscowości Tleń jako posiadającej korzystne właściwości 
klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w 
tych celach i  unormowania spraw dotyczących  opłaty  miejscowej .

Na podstawie art. 17 ust. 5 , art. 19 pkt 1 lit. b) i pkt 2  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 
podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn. zm.1), art. 47 § 4a 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z 
późn. zm.2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się  Tleń jako miejscowość posiadającą korzystne wartości klimatyczne, walory 
krajobrazowe  oraz  warunki  umożliwiające  pobyt  osób  w  celach  turystycznych, 
wypoczynkowych oraz szkoleniowych, w której pobiera się opłatę miejscową.

§ 2. 1.Ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż 
dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Tleń w 
wysokości 1,50 zł za każdy dzień pobytu .
      2. Opłatę miejscową uiszcza się za każdy dzień pobytu, najpóźniej w ostatnim  dniu jego 
trwania .

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 
2. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się: 

     1) od osób przebywających w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania ( hotelach, 
ośrodkach  wczasowych,  schroniskach,  pensjonatach,  obozowiskach  turystycznych  i 
podobnych obiektach usługowych  )  – kierowników tych ośrodków;

    2) od osób przebywających poza ośrodkami, o których mowa w pkt 1  – sołtysa 
sołectwa    Tleń.
        3. Inkasenci wydają pokwitowanie na każdą pobraną kwotę opłaty miejscowej.

 4. Opłata  miejscowa  winna  być  wpłacana  przez  inkasentów   na  rachunek  bankowy 
Urzędu Gminy  raz na miesiąc, w terminie do  5 każdego miesiąca następującego po miesiącu, 
w którym opłatę pobrano .

5. Wysokość wynagrodzenia za czynności inkasa wynosi   15 % sumy pobranych kwot. 
Wypłata wynagrodzenia z tytułu inkasa nastąpi w terminie 5 dni po zakończeniu miesiąca lub 
ostatniego  turnusu.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIX/166/01 Rady Gminy  w Osiu  z dnia 28 listopada 2001 r. w 
sprawie określenia stawek dziennych opłaty miejscowej, zasad stosowania ulg i zwolnień oraz 
terminów płatności  i  sposobu jej  poboru (Dz.  Urz.  Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z 2002 r. Nr  5, poz. 104).

§ 5. Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego .

1   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 585 i Nr 116, poz. 730.
2  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732 i Nr  
143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590 i Nr 225, poz. 1635, z  
2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120, poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671 , z 2008 r. Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz.  
888, Nr 180, poz. 1109 i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97



                                                               

Uzasadnienie

 W 1991 r.  na wniosek Rady Gminy Osie (Uchwała Nr XI/46/91 Rady Gminy w Osiu 

z  dnia  26  marca  1991  roku  w  sprawie  uznania  miejscowości  Tleń  jako 

wypoczynkowo-wczasowej)  Wojewoda  Bydgoski po uzgodnieniu z Ministerstwem 

Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rozporządzeniem Nr 13/91 

z  dnia  26  sierpnia  1991  r.  (Dz.  Urz.  Woj.  Bydg.  Nr  18,  poz.  133)  ustanowił 

miejscowość Tleń, w której pobiera się opłatę miejscową . Natomiast  w obecnym 

stanie prawnym  zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy  o podatkach i opłatach lokalnych rada 

gminy ustala  miejscowości  posiadające  korzystne  właściwości  klimatyczne,  walory 

krajobrazowe  oraz  warunki  umożliwiające  pobyt  osób  w  tych  celach.  Art.  19 

wymienionej uchwały  zezwala radzie gminie  w drodze uchwały  określić zasady 

ustalania i poboru oraz terminy płatności i wysokość stawek opłaty miejscowej. Rada 

Gminy   może  także  zarządzić  pobór  tych  opłat  w  drodze  inkasa  oraz  określić 

inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.


