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UCHWAŁA NR XXXVII/240/09 
RADY MIEJSKIEJ WE FROMBORKU 

Z DNIA 30 GRUDNIA 2009 r. 
 
w sprawie ustalenia miejscowości odpowiadającej warunkom określonym  
w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, 
jakie powinna spełniać miejscowość, w której moŜna pobierać opłatę miejscową  
(Dz. U. Nr 249, poz. 1851), w której jest pobierana oplata miejscowa. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, 
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  
poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420) w związku z art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225,  
poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93,  
poz. 585, Nr 116, poz. 730, z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr 223, poz. 1463) oraz rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać 
miejscowość, w której moŜna pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) – Rada 
Miejska we Fromborku uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Ustala się, iŜ miejscowością odpowiadającą warunkom określonym w rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, jakie powinna spełniać 
miejscowość, w której moŜna pobierać opłatę miejscową (Dz. U. Nr 249, poz. 1851) jest 
miasto Frombork, w którym pobiera się opłatę miejscową. 
 

§ 2. 
 
Na terenie miasta Frombork zachowane są minimalne warunki umoŜliwiające pobyt w celach 
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, tj. istnieje baza noclegowa w obiektach 
hotelarskich i innych obiektach, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie –  
w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych. 
 

§ 3. 
 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Frombork 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

      PRZEWODNICZĄCY 
       Rady Miejskiej we Fromborku 
                  /-/ Bogdan Jussis 
 
 



Uzasadnienie 
 
W obecnym stanie prawnym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 
2007 roku, które stanowi wykonanie delegacji dla Rady Ministrów, zawartej w art. 17 ust. 3  
i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r.  
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.), jest moŜliwe przez Radę Miejską we Fromborku nadanie 
statusu miejscowości, w której moŜna pobierać opłatę miejscową. 
 
W związku ze zmianą przepisów w zakresie nadania statusu takiej miejscowości, miasto 
Frombork spełnia minimalne warunki: 

• klimatyczne - określone w rozporządzeniu, Ministra Środowiska, z dnia 6 czerwca 
2002 r., w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, 
alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji 
dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796), jako 
gwarancji czystości powietrza, przynajmniej w stopniu, w jakim nie są przekroczone 
dopuszczalne poziomy w tym powietrzu substancji szkodliwych dla zdrowia, co do 
których prowadzony jest monitoring oraz zachowanie dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych i sposobu ich dotrzymania, 

Na terenie miasta Fromborka zachowane są warunki klimatyczne określone w Raporcie  
o stanie środowiska województwa warmińsko – mazurskiego w 2008 roku, sporządzonym  
w 2009 roku Inspekcję Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Olsztynie. 

• krajobrazowe – zdefiniowane jako obiekty materialne lub przejawy kultury duchowej, 
stanowiące przedmiot zainteresowania turystów, które mogą mieć formę przyrodniczą 
pochodzenia naturalnego, bądź antropologiczną, będącą wynikiem działalności 
człowieka, 

Na terenie miasta Fromborka zachowane są minimalne warunki krajobrazowe, za które uznaje 
się występowanie następujących elementów środowiska przyrodniczego istotnego dla 
wypoczynku: morskie wody wewnętrzne Zalewu Wiślanego, morski port Ŝeglarski  
i pasaŜerski. 

• krajoznawcze - na terenie miasta Fromborka zachowane są walory krajoznawcze, za 
które uznaje się: 
− obszar Natura 2000  
− obszar chroniony krajobrazu rzeki Baudy; 
− zabytki architektury i budownictwa: katedra – Bazylika Archikatedralna p.w. 

WNMP  
i św. Andrzeja, WieŜa Radziejowskiego, Muzeum Mikołaja Kopernika, szpital  
św. Ducha z kaplicą św. Anny, WieŜa Wodna;  

− imprezy kulturalne: Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej, 
Międzynarodowe Regaty śeglarskie. 

• turystyczne, wypoczynkowe lub szkoleniowe, które polegają na posiadaniu bazy 
noclegowej w obiektach hotelarskich i innych obiektach, w których mogą być 
świadczone usługi hotelarskie, w rozumieniu przepisów o usługach turystycznych, 
określone w ustawie z dnia 29 stycznia 1997 r. o usługach turystycznych  
(Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz.2268, z późn. zm.). 

 
Wobec powyŜszego, przyjęcie projektu uchwały Rady Miejskiej we Fromborku, w sprawie 
nadania statusu miejscowości, w której będzie moŜna pobierać opłatę miejscową jest zasadne. 
UmoŜliwi to miastu Frombork pobieranie opłaty miejscowej, w celu pozyskania dodatkowych 
środków na dalszy rozwój „przemysłu” turystycznego. 


