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UCHWAŁA NR I/6/2010
RADY GMINY ŁODYGOWICE

z dnia 2 grudnia 2010 r.

w sprawie opłaty miejscowej na terenie Gminy Łodygowice. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), Obwieszczenia Ministra 
Finansów z dnia 30 lipca 2010 r. (Monitor Polski z 2010 r. Nr 55, poz. 755) w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011 r. w związku z uchwałą Nr XXIII/208/2008 Rady Gminy 
Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową 

Rada Gminy Łodygowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustalić pobór opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 
wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych na terenie Gminy Łodygowice obejmującej sołectwo 
Zarzecze. 

§ 2. Wysokość opłaty miejscowej ustala się na każdy dzień pobytu w wysokości: 

1) od dzieci do lat 14, uczącej się młodzieży oraz emerytów i rencistów - 1,44 zł, 

2) od pozostałych osób nie wymienionych w pkt 1 - 1,85 zł. 

§ 3. Tracą moc: 

1) uchwała Nr XXIII/213/08 Rady Gminy Łodygowice z dnia 7 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia opłaty 
miejscowej dla sołectwa Zarzecze, 

2) uchwała nr XLII/379/2010 Rady Gminy Łodygowice z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie opłaty miejscowej 
na terenie gminy Łodygowice. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. 

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy. 
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