UCHWAŁA NR XXII.250.2012
RADY GMINY USTKA
z dnia 26 października 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz
sposobu jej poboru
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: Dz. U.
z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214,
poz. 1806; Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568,; Dz. U. z 2004 r. Nr 102,
poz.1055, Nr 116, poz.1203 ; Dz. U. z 2005 roku Nr 172, poz.1441 i Nr 175,poz.1457 ; Dz.
U. z 2006 roku Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; Dz. U. z 2007 roku Nr 48,poz 327, Nr 138,
poz.974, Nr 173, poz.1218; Dz. U. z 2008 roku Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458; Dz. U.
z 2009 roku Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241; Dz. U. z 2010 roku Nr 28, poz.142 Nr
28,poz.144, Nr 40, poz.230 i poz.146, Nr 106,poz.675; Dz. U. z 2011 roku Nr 102,poz.584,
Nr 112,poz.654, Nr 149, poz.887 i Nr 171,poz. 1016; Dz. U. z 2012 roku poz.567 ), art. 17
ust. 1a i ust.2, art. 19 pkt. 1 lit. d i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity- Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz.613 ze
zmianami: Dz. U. z 2009 roku Nr 215, poz.1674; Dz. U. .z 2010 roku Nr 96, poz.620, Nr
225,poz.1461 i Nr 226, poz.1475; Dz. U. z 2011 roku Nr 102, poz.584, Nr 112, poz.654 , Nr
171, poz.1016 i Nr 232, poz.1378) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia
2 sierpnia 2012 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych 2012 r. ( M.P. z 2012 roku poz.587) oraz Uchwały Nr XVI/151/2011
Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXV/282/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja 2009 r. w sprawie statutu
Uzdrowiska Ustka (Dz.Urz.Woj.Pom. z 2012 roku poz. 351)
Rada Gminy Ustka uchwala co następuje:
§1.
Wprowadza się obowiązek uiszczania opłaty uzdrowiskowej w miejscowościach na terenie
Gminy Ustka objętych obszarem granic Uzdrowiska określonego statutem Uzdrowiska Ustka
stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XVI/151/2011 Rady Miasta Ustka z dnia 29 grudnia
2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/282/2009 Rady Miasta Ustka z dnia 28 maja
2009 r. w sprawie statutu Uzdrowiska Ustka.
§2.
Opłatę pobiera się od osób określonych w art.17 ust.1a, a nie pobiera się od osób określonych
w art.17 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
§3.
Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu:
1) dla osób do 15 lat oraz osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wysokości 1,00
zł.,
2) dla pozostałych osób w wysokości 2,10 zł.
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§4.
Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa, zobowiązane są do jej uiszczenia
w czasie trwania pobytu.
§5.
1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru, wyznacza się osoby
prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne,
które świadczą usługi w zakresie pobytu lub zakwaterowania osób fizycznych przez okres
dłuższy niż dobę, w tym zakładów uzdrowiskowych, sanatoriów, hoteli, moteli, pensjonatów,
domów wycieczkowych, schronisk, innych obiektów, w których są świadczone usługi
hotelarskie.
3. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się także
osoby fizyczne zarządzające działalnością świadczącą usługi w zakresie określonym w ust. 2,
w tym dyrektorów, prezesów, kierowników.
4. Inkasentów, o których mowa w pkt. 2 i 3 zobowiązuje się do objęcia opłatami wg stawek
określonych w § 3 niniejszej uchwały wszystkich osób wymienionych w art.17 ust.1 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych.
5. Poboru opłaty uzdrowiskowej inkasenci dokonują na podstawie druków kwitariuszy
przychodowych K-103 pobieranych w Referacie Finansowo-Księgowym Urzędu Gminy
Ustka.
6. Inkasenci opłaty winni dokonywać rozliczeń wpływów oraz wpłaty pełnej kwoty pobranej
opłaty uzdrowiskowej do budżetu gminy w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po
miesiącu, którego rozliczenie dotyczy.
7. Wprowadza się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 11 % pobranych opłat, płatne
w terminie 14 dni po przedstawieniu rozliczenia.
§6.
Traci moc Uchwala Rady Gminy Ustka Nr XIII.136.2011 z dnia 30 listopada 2011 roku
w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka, terminu płatności oraz
sposobu jej poboru oraz Uchwała Rady Gminy Ustka Nr XVIII.195.2012 z dnia 18 maja 2012
roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII.136.2011 Rady Gminy Ustka z dnia 30 listopada
2011 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej w Gminie Ustka , terminu
płatności oraz sposobu jej poboru.
§7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.
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