
UCHWAŁA Nr XIII.143.2015
RADY GMINY USTKA

z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz 
sposobu jej poboru

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku poz.1515), art. 17 ust. 1a i ust.2, art. 19 pkt. 1 
lit. d i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkachi opłatach lokalnych (tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 roku poz.849 ze zm.: Dz. U. z 2015 roku poz.528 i poz.774) oraz O 
bwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie wysokości 
górnych  granic stawek kwotowych  podatków i opłatlokalnych 2016 r. ( M.P. z 2015 
roku poz.735)

Rada Gminy Ustka
uchwala co następuje:

§1. 
Wprowadza się opłatę uzdrowiskową w miejscowościach na terenie Gminy Ustka objętych 
obszarem granic Uzdrowiska określonego Statutem Uzdrowiska Ustka.

§2. 
Opłatę pobiera się od osób określonych w art.17 ust.1a ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, a nie pobiera się od osób określonych w art.17 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych.

§3. 
Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu w wysokości 2,70 
zł.

§4. 
Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa, zobowiązane są do jej uiszczenia w 
czasie trwania pobytu.

§5. 
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej  w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby 
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,  
które  świadczą usługi w zakresie pobytu lub  zakwaterowania osób fizycznych przez okres 
dłuższy niż dobę, w tym w formie  zakładów uzdrowiskowych, sanatoriów, hoteli, moteli, 
pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk, innych obiektów, w których są świadczone 
usługi hotelarskie.
3. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się  także 
osoby fizyczne zarządzające działalnością świadczącą usługi w zakresie określonym w ust. 2, 
w tym dyrektorów, prezesów, kierowników.
4. Inkasentów, o których mowa w ust. 2 i 3 zobowiązuje się do objęcia opłatami wg stawek 
określonych w § 3 niniejszej uchwały wszystkich osób wymienionych w art.17 ust.1a  ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych.
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5. Poboru opłaty uzdrowiskowej  inkasenci dokonują na podstawie druków kwitariuszy 
przychodowych K-103 pobieranych w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy 
Ustka.
6. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczeń wpływów oraz wpłaty pełnej kwoty pobranej 
opłaty uzdrowiskowej do budżetu gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
7. Wprowadza się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 11 % pobranych opłat, płatne 
w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia.

§6. 
Traci moc Uchwala Rady Gminy Ustka  Nr XLII.507.2014 z dnia 23 października 2015 roku 
w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz 
sposobu jej poboru.

§7. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.

§8. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.
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