UCH WAŁA NR .... .. ....
RADY MIASTA ŚWINO UJŚCIE
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, poz. 1588, poz. 1669, poz. 1693, poz. 1722,
poz. 2073, Dz. U. z 2019 r. poz. 534), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 800, poz. 650, poz. 723, poz. 771, poz. 1000, poz. 1039, poz. 1075, poz. 1499, poz. 1540,
poz. 1544, poz. 1629, poz. 1693, poz. 2126, poz. 2193, poz. 2244, poz. 2354, Dz. U. z 2019 r. poz. 60, poz. 492),
art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523, Dz. U. z 2018 r., poz. 2243), Rada Miasta Świnoujście uchwala,
co następuje:
§ 1. Na terenie Gminy Miasto Świnoujście wprowadza się opłatę uzdrowiskową.
§ 2. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4 zł.
§ 3. Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się od dzieci poniżej 7 roku życia.
§ 4. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób przebywających dłużej niż dobę w celach określonych
w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, na terenie Gminy Miasto Świnoujście, za każdą rozpoczętą dobę
pobytu.
§ 5.1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w formie inkasa.
2. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są wszystkie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, które prowadzą hotele, motele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, sanatoria,
schroniska, ośrodki kempingowe, pola namiotowe, pola biwakowe, wynajmujący pokoje w kwaterach prywatnych
i innych podobnych obiektach.
3. Inkasenci wpłacają pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej na rachunek Urzędu Miasta Świnoujście.
4. Termin wpłacenia opłaty uzdrowiskowej na rachunek Urzędu Miasta Świnoujście upływa dziesiątego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym inkasent pobrał opłatę uzdrowiskową.
5. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10% pobranej opłaty uzdrowiskowej.
6. Wypłata wynagrodzenia za inkaso, o którym mowa w ust. 5 następować będzie w terminie 14 dni od dnia
rozliczenia pobranej opłaty oraz wystawienia rachunku lub faktury.
7. Wynagrodzenie za inkaso dla podatników podatku od towarów i usług zwiększa się o kwotę podatku
wynikającą z zastosowania stawki podatkowej VAT.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XVI/119/2015 Rady Miasta
Świnoujście z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz.Urz.Woj.Zachodniopom. z 2015r.
poz. 5142).
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta
Elżbieta Jabłońska
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
2018 poz.1445 z późn. zm.) Rada gminy może wprowadzić opłatę uzdrowiskową pobieraną od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych
w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych
w ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – za każdą rozpoczętą dobę pobytu. Miasto Świnoujście spełnia
powyższe kryterium. Zasady ustalania i poboru, terminy jej płatności oraz wysokość opłaty uzdrowiskowej określa
Rada Miasta w drodze uchwały. Dotychczas obowiązująca uchwała nie precyzowała sposobu rozliczania się
inkasentów z Gminą Miasto Świnoujście.
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