
UCHWAŁA NR XII/114/2015
RADY MIASTA USTKA

z dnia 29 października 2015 r.

w sprawie opłaty uzdrowiskowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594; z 2013 r. poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) i art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 
1 lit. d) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. 
poz. 849; z 2015 r. poz. 528, poz. 699, poz. 774, poz. 1045), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – 
Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197) oraz Uchwały Nr 
210 Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 1987 r. w sprawie uznania miasta Ustki za uzdrowisko (M. P. z 1987 r. Nr 
38, poz. 333) w związku z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2012 r. poz. 651, poz. 742) zarządza się co następuje:

§ 1. 

Na terenie Miasta Ustka wprowadza się opłatę uzdrowiskową.

§ 2. 

Na terenie Miasta Ustka ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 3,00 zł za każdą rozpoczętą 
dobę pobytu.

§ 3. 

Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek lub w kasie organu 
podatkowego, z zastrzeżeniem § 4.

§ 4. 

1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

2. Opłatę uzdrowiskową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające 
osobowości prawnej świadczący usługi zakwaterowania, od osób fizycznych przebywających w Mieście Ustka 
dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych.

§ 5. 

Inkasenci pobierający opłatę uzdrowiskową odprowadzają ją w terminie do 10-go dnia miesiąca następującego 
po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 6. 

Inkasentom opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7,5 % zainkasowanych 
i odprowadzonych opłat.

§ 7. 

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr LIV/444/ 2014 Rady Miasta Ustka z dnia 
30 października 2014 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej oraz Uchwała Nr VI/38/2015 Rady Miasta Ustka z dnia 
26 marca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIV/444/ 2014 Rady Miasta Ustka z dnia 30 października 2014 r. 
w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
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§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady

Grzegorz Koski
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