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UCHWAŁA NR XV/86/15
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 26 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 (t.j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 1515) i art. 17 ust. la, art. 19 pkt 1 lit. d) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja
podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) w zw. z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 651 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Na terenie uzdrowiska Lądek-Zdrój wprowadza się opłatę uzdrowiskową.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 3,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu
za wyjątkiem stawki ustalonej w § 3 niniejszej uchwały.
§ 3. Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 1,50 zł od dzieci do lat 12 za każdą rozpoczętą
dobę pobytu.
§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu podatkowego,
z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa za pośrednictwem osób wyznaczonych
przez właścicieli, zarządzających, dyrektorów, kierowników: hoteli, pensjonatów, domów wczasowych,
domów wycieczkowych, schronisk, kwater prywatnych i innych obiektów, w których świadczone są usługi
hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2014 r.
poz. 196 ze zm.).
§ 6. Inkasentom opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 7. Określenie obowiązków inkasentów, ich odpowiedzialność za pobieranie opłaty uzdrowiskowej
oraz terminy dokonywania wpłat ustala się w umowie zawartej pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a inkasentem.

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów
transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za Użytkowania niektórych typów
infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa
Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa
w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne
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§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc: Uchwała Nr XXVII/179/12 Rady Miejskiej
Lądka-Zdroju z dnia 25 października 2012 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej ze zmianami.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej Lądka-Zdroju:
L. Pazdyk

