UCHWAŁA NR XV/323/19
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 24 października 2019 r.
w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019 r., poz. 506, zm. poz. 1309 i 1696), art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.b i lit. c,
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1170, zm. poz. 2244), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (Dz.U. z 2019 r., poz. 9002)), w związku z Uchwałą Nr XXIX/794/08 Rady Miasta
Gdańska z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w której pobiera
się opłatę miejscową (Dz.U.Woj.Pom. z 2009 r., Nr 2, poz. 64) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miasta Gdańska:
1) wprowadza opłatę miejscową;
2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;
4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności
dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. 1. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie Gdańska.
2. Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w Gdańsku w wysokości
2,31 zł dziennie.
3. Opłata miejscowa pobierana jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 3. Osoby wymienione w § 2 ust. 2 mogą dokonywać, bez wezwania organu
podatkowego, wpłaty opłaty miejscowej na rachunek bankowy Banku PEKAO S.A.
Nr 35 1240 1268 1111 0010 3877 3863 lub u inkasenta opłaty miejscowej.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.
2. Za pobór opłaty miejscowej inkasentowi z wyłączeniem inkasentów wymienionych w
załączniku Nr 2 w punktach od 9 do 16 przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20%
należnie zainkasowanej opłaty.
3. Poboru opłaty miejscowej inkasenci dokonują na własnych drukach stosowanych do
przyjmowania wpłat gotówkowych lub na drukach kwitariuszy przychodowych K-103
pobieranych w Wydziale Finansowym Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
4. Dowód uiszczenia opłaty miejscowej powinien zawierać: imię i nazwisko podatnika,
wysokość pobranej kwoty, ilość osób, okres którego wpłata dotyczy oraz datę wpłaty.
5. Inkasent jest obowiązany do wpłacenia do budżetu miasta pełnej kwoty pobranej opłaty
miejscowej w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano
opłatę lub następnego dnia gdy suma pobranej opłaty przekracza 4 000,00 zł.
§ 5. Na inkasentów opłaty miejscowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się:

1) podmioty określone w załączniku Nr 1 reprezentowane przez osoby wskazane w dziale 2
Krajowego Rejestru Sądowego;
2) jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej określone w załączniku Nr 2
reprezentowane przez kierowników jednostek lub wskazani przez nich pracownicy
administracji;
3) osoby fizyczne określone w załączniku Nr 3.
§ 6. 1. Traci moc uchwała Nr XLIII/1189/17 z dnia 28 września 2017 r. Rady Miasta
Gdańska w sprawie opłaty miejscowej (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2017 r. poz. 3626).
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Agnieszka Owczarczak
Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992 r.), 2)
dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne; tekst jedn.
Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm.).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1499, z 2019 r. poz.924, 1495, 1556, 1520 i 1667)

