
 

 

UCHWAŁA NR LVI/9/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE 

z dnia 24 listopada 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz 

wysokości stawki opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 9, art. 28 § 4, art. 47 § 4a ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 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 (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.), w związku z uchwałą nr XX/9/2008 Rady Miejskiej w Mrągowie 

z dnia 24 kwietnia 2008 r., w sprawie ustalenia miejscowości spełniających warunki umożliwiające pobieranie 

opłaty miejscowej (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 maja 2008 r., Nr 79, 

poz. 1504), pkt 3 lit. B Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic 

stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (Monitor Polski z dnia 1sierpnia 2022 r., poz. 731), 

Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę w celach 

turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo. 

§ 2. Określa się stawkę opłaty miejscowej, pobieranej od osób fizycznych, przebywających dłużej niż dobę 

w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości Mrągowo, w wysokości 2,80 zł 

dziennie, za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

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

2. Na inkasentów opłaty miejscowej wyznacza się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które świadczą usługi w zakresie pobytu i zakwaterowania 

osób fizycznych w ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, motelach, pensjonatach, domach wypoczynkowych, 

campingach, polach biwakowych, schroniskach, agroturystykach, domach letniskowych, prywatnych 

kwaterach, pokojach gościnnych itp. przez okres dłuższy niż dobę w miejscowości Mrągowo, w celach, 

o których mowa w § 1 niniejszej uchwały. 

3. Pobrane kwoty opłaty miejscowej inkasent przekazuje na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 

w Mrągowie lub wpłaca bezpośrednio do kasy Urzędu Miejskiego w Mrągowie, do dnia 10-tego następującego 

po miesiącu, którego rozliczenie dotyczy. 

4. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od kwoty pobranej opłaty. 

5. Odpowiedzialność inkasenta regulują przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst 

jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1540 ze zm.). 
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§ 4. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów opłaty miejscowej ewidencji osób, o których 

mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, zobowiązanych do 

uiszczenia opłaty miejscowej. Ewidencja może być prowadzona w formie elektronicznej lub papierowej. 

Ewidencję należy przechowywać przez okres 5 lat. Ewidencja powinna zawierać: 

1) imię i nazwisko oraz adres zamieszkania osoby zobowiązanej do uiszczenia opłaty, 

2) datę rozpoczęcia pobytu, 

3) liczbę dni, za które opłata jest pobierana, 

4) właściwą stawkę opłaty miejscowej, 

5) łączną kwotę opłaty miejscowej, pobraną za cały okres pobytu od danej osoby. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowa. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/1/2021 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie 

ustalenia opłaty miejscowej, określenia zasad jej ustalania, poboru i terminu płatności oraz wysokości stawki 

opłaty (Dziennik Urzędowy Woj. Warmińsko-Mazurskiego z dnia 12 listopada 2021 r., poz. 4337). 

§ 7. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 

i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Henryk Nikonor 
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