UCHWAŁA NR XLIX/348/18
RADY GMINY CHOCZEWO
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/90/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie
opłaty miejscowej na terenie gminy Choczewo zmienionej Uchwałą Nr XX/109/15 z dnia 24 listopada
2015 r. oraz Uchwałą Nr XLV/290/17 z dnia 4 października 2017 r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2017r., poz. 201 ze zm.), art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 19 pkt 1 lit b, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716 ze zm.)
Rada Gminy Choczewo uchwala co następuje:
§ 1. W uchwale nr XIX/90/15 Rady Gminy Choczewo z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie opłaty miejscowej
na terenie gminy Choczewo, zmienionej Uchwałą Nr XX/109/15 z dnia 24 listopada 2015 r. oraz Uchwałą Nr
XLV/290/17 z dnia 4 października 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:
- w § 3 ust. 2 dodaje się tiret drugi w brzmieniu "pana Jerzego Pomiana".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Łasiński
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UZASADNIENIE

Uchwałą Nr XIX/90/15 z dnia 13 listopada 2015 r. Rada Gminy Choczewo wprowadziła opłatę
miejscową na terenie gminy Choczewo wyznaczając na jej inkasentów osoby fizyczne, kierujące
pensjonatami, domami wczasowymi, wypoczynkowymi, kempingami, polami biwakowymi albo
podobnymi obiektami usługowymi, w których przebywają czasowo osoby podlegające opłacie,
oraz Sołtysów Sołectw w miejscowościach wymienionych w uchwale.
W celu poprawienia skuteczności poboru opłaty miejscowej w projekcie niniejszej uchwały
wyznacza się dodatkowego inkasenta.
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