
 

 

UCHWAŁA NR XXXIV/179/2016 

RADY MIASTA ŚWIERADÓW-ZDRÓJ 

z dnia 26 października 2016 r. 

w sprawie: wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej oraz określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej 

pobieranej na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit d, pkt 2 i 3 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tj. z dnia 6 maja 2016 r. Dz. U. z 2016 poz. 716 

ze zmianami) 

Rada Miasta uchwala, co następuje 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój opłatę uzdrowiskową. 

§ 2. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach 

zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-

Zdrój – za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

§ 3. Ustala się opłatę uzdrowiskową w wysokości 3,50 zł dziennie. 

§ 4. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa przez właścicieli, zarządzających: 

sanatoriów, hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, schronisk, innych obiektów, w których  

są świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późniejszymi zmianami) 

§ 5. Wprowadza się obowiązek prowadzenia przez inkasentów ewidencji osób fizycznych przebywających 

dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w sanatoriach, 

hotelach, motelach, pensjonatach, domach wycieczkowych, schroniskach i innych obiektach, w których  

są świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach 

turystycznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 187 z późniejszymi zmianami) na terenie Gminy Miejskiej 

Świeradów-Zdrój. Dane zawarte w ewidencji to imię i nazwisko, adres zamieszkania, okres pobytu w danym 

obiekcie turystycznym ww. osób. Ewidencji podlega każda osoba fizyczna przebywająca dłużej niż dobę  

w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na terenie Gminy Miejskiej 

Świeradów-Zdrój. 

                                                      
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 użytkowanie niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L187z 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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§ 6. 1. Za pobór opłaty uzdrowiskowej przysługuje inkasentowi wynagrodzenia w wysokości 10 % 

zainkasowanej kwoty. 2. Ustala się termin rozliczenia inkasentów z pobranej opłaty uzdrowiskowej do 20 dnia 

każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świeradów-Zdrój. 

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XVII/82/2015 Rady Miasta Świeradów-Zdrój z dnia 28 października 2015 r.  

w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej oraz określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej 

pobieranej na terenie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2017 r. 

Przewodniczący Rady: 

W. Urbańczyk 
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