
      
UCHWAŁA NR XIII/5/2015 

RADY MIASTA PUCK 
z dnia 26 października  2015 roku 

 
w sprawie : wprowadzenia  opłaty miejscowej oraz określenia wysokości opłaty 
                    miejscowej na terenie Miasta Puck. 
 
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 (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515),  art. 17 i art. 19 pkt 1 lit. „b” i pkt  2 
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 
849 z późniejszymi. zmianami ) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 05.08.2015 r. 
w sprawie górnych granic stawek kwotowych  podatków i opłat  lokalnych w 2016 r. 
(Monitor Polski z dnia 19.08.2015 poz.735) 
 

RADA  MIASTA  PUCK 
 

uchwala , co następuje : 
 
§ 1.1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych przebywających  na    
obszarze Gminy Miasta Puck w celach turystycznych, wypoczynkowych lub 
szkoleniowych. 

2. Opłata miejscowa wynosi 1,50 zł dziennie za każdą rozpoczętą dobę pobytu   w  
okresie od 1 stycznia do 31 grudnia roku podatkowego. 

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

 2. Poboru opłaty miejscowej dokonują wobec osób przebywających na 
zorganizowanych wczasach, obozach, polach namiotowych, campingach oraz 
innych zorganizowanych obiektach pobytu okresowego, kwaterach prywatnych  – 
ich kierownicy lub wskazani przez nich pracownicy, bądź właściciele 
nieruchomości i wpłacają do kasy Urzędu Miasta w ciągu 30 dni od momentu 
rejestracji. 

3.  Poboru opłaty miejscowej dokonuje się na podstawie  książki opłaty miejscowej 
lub kwitariusza, pobranych w Urzędzie Miasta Puck nie później niż w dniu 
rozpoczęcia bądź wznowienia działalności gospodarczej. Osoby, które podjęły 
działalność gospodarczą przed wejściem w życie niniejszej uchwały zobowiązane 
są pobrać książkę opłaty miejscowej lub kwitariusz niezwłocznie lecz nie później 
niż dwa tygodnie od wejścia w życie uchwały. Wzór książki opłaty miejscowej 
określi Burmistrz Miasta Puck w drodze zarządzania. 
 



4. Dokumentem do przeprowadzenia kontroli w terenie przez pracowników Urzędu 
Miasta Puck w zakresie zgodności poboru opłaty miejscowej będzie książka opłaty 
miejscowej lub kwitariusz. 

 
§ 3. Ustala się dla inkasentów 5% prowizji od ogólnej kwoty zainkasowanej opłaty 
miejscowej. 
 
§ 4. Traci moc uchwała L/5/2014 Rady Miasta Pucka z dnia 29.10.2014 r. w sprawie 
zmiany wysokości opłaty miejscowej na terenie Miasta Puck.                                                                   
 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Puck. 
 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 
2016 r. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


