
 

 

UCHWAŁA NR VIII/57/2016 

RADY MIEJSKIEJ W POLANICY-ZDROJU 

z dnia 27 października 2016 r. 

w sprawie opłaty uzdrowiskowej. 

Na podstawie art. 40 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 446 ze zm.), art. 17 ust.1a i art. 19 pkt. 1 lit. d) i pkt. 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych11) (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 716 ze zm.)  

oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., 

poz. 613 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Polanicy-Zdroju: 

1) wprowadza opłatę uzdrowiskową; 

2) określa wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej; 

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty uzdrowiskowej; 

4) zarządza pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności  

dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso. 

§ 2. Na terenie miejscowości Polanica-Zdrój wprowadza się opłatę uzdrowiskową. 

§ 3. Na terenie miejscowości Polanica-Zdrój ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 4,00 zł 

za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

§ 4. Terminem płatności opłaty uzdrowiskowej jest ostatnia rozpoczęta doba pobytu osoby zobowiązanej 

do jej uiszczenia. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania, na rachunek Gminy 

Polanica-Zdrój, z zastrzeżeniem § 5. 

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 

                                                      
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 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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2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby prawne, 

jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące hotele, 

pensjonaty, zakłady lecznictwa uzdrowiskowego za wyjątkiem szpitali i szpitali uzdrowiskowych, motele, 

domy wczasowe, domy wycieczkowe, ośrodki szkoleniowe, schroniska, kwatery prywatne, pokoje gościnne  

i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o usługach turystycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 187), a także osoby fizyczne dokonujące 

najmu w budynkach mieszkalnych stanowiących ich własność – opodatkowujące dochód z najmu  

jako niezwiązany z działalnością gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998r.  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U.  

z 1998r. Nr 144, poz. 930 ze zm.). 

3. Pobór opłaty uzdrowiskowej będzie dokonywany na druki ścisłego zarachowania typu kwitariusze K-103 

wydawane i ewidencjonowane przez kasę Gminy Polanica-Zdrój. 

4. Inkasenci posiadający program komputerowy w zakresie inkaso opłaty uzdrowiskowej, mogą na każdą 

pobraną kwotę opłaty wydać pokwitowanie według ustalonego wzoru, który będzie zgodny z ustawą  

o rachunkowości. Równocześnie z dokonaniem wpłaty pobranej opłaty uzdrowiskowej, inkasent zobowiązany 

jest przedłożyć zestawienie osób (nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, nazwę obiektu, w którym osoba  

jest zakwaterowana, okres pobytu oraz kwotę jaka została uregulowana z wyszczególnieniem daty wpłaty  

i numeru pokwitowania) w zakresie pobranej opłaty uzdrowiskowej, które będzie zgodne z ogólna kwotą 

wpłaconą do kasy lub na rachunek bankowy Gminy Polanica-Zdrój. 

5. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci zobowiązani są wpłacić na rachunek lub w kasie Gminy 

Polanica-Zdrój raz w miesiącu, w terminie do 05-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym opłatę 

pobrano. 

6. Inkasentom opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% pobranych i terminowo 

odprowadzonych opłat. 

7. Wynagrodzenie będzie wypłacane 10-go każdego miesiąca. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Polanica-Zdrój. 

§ 7. Traci moc uchwała Nr XVI/95/2015 Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju z dnia 25 listopada 2015r.  

w sprawie opłaty uzdrowiskowej. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Polanicy-Zdroju: 

R. Szymański 
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