
 

 

UCHWAŁA NR XVII/108/2019 

RADY MIEJSKIEJ W DUSZNIKACH-ZDROJU 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały XV/99/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 

uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy Duszniki-Zdrój 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. 

poz. 506 ze zm. wynikającymi z Dz. U. z 2019 r., poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) i art. 17 ust. 1 a, 

art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1170 ze zm. wynikającymi z Dz. U z 2018 r., poz. 2244), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 

1997 r. – Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm. wynikającymi z Dz. U. z 2018 r., 

poz. 1499, Dz. U. z 2019 r., poz. 924, poz. 1495, poz. 1520, poz. 1556, poz. 1667, poz. 1751, poz. 1978) 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 2017 r. poz. 1056 ze zm. wynikającymi z Dz. U. 

z 2017 r., poz. 60, Dz. U. z 2019 r., poz. 1815) Rada Miejska w Dusznikach-Zdroju uchwala co następuje. 

§ 1. Paragraf 2 uchwały XV/99/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty 

uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na  obszarze gminy Duszniki-Zdrój otrzymuje brzmienie: „Na inkasentów 

opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby prawne, jednostki organizacyjne 

nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące hotele, pensjonaty, zakłady leczenia 

uzdrowiskowego, motele, domy wczasowe, domy wycieczkowe, ośrodki szkoleniowe, schroniska, kwatery 

prywatne, pokoje gościnne i inne obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, zdefiniowane w ustawie 

z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 238 ze zm.), 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 

1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 43 ze zm.).”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Duszniki-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni  

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Dusznikach-Zdroju: 

A. Hausner-Rosik 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 stycznia 2020 r.

Poz. 491
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