UCHWAŁA NR XXIV/205/2017
RADY GMINY WALIM
z dnia 28 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Walim z dnia 29 listopada
2016 r. w sprawie opłaty miejscowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późniejszymi zmianami) i art. 17 ust. 1, 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 2017 r.
poz. 1785 z późniejszymi zmianami), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 201, z późn. zmianami) Rada Gminy Walim
uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XXIII/127/2016 Rady Gminy Walim z dnia 29 listopada 2016 r.
zmienia się zapis § 2, który otrzymuje brzmienie:
- "§2. Opłata miejscowa wynosi 2,22 zł i jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Gminy Walim
Zuzanna Bodurka
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Uzasadnienie
Minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza w drodze obwieszczenia górne
granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz
opłat lokalnych. Stawki obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają corocznie zmianie na
następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług
konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w
stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W Monitorze Polskim poz. 800 ukazało się
Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. określające górne granice
stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku, w tym opłaty miejscowej.
Sporządziła LM
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