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UCHWAŁA Nr XXV/200/12
RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA
z dnia 19 listopada 2012 r.
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia
poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 172,
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157,
poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 z 2011 r. Nr 117,
poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) oraz
art. 17 ust. 1a, 2, 2a i art. 19, pkt 1, lit. d) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, zm. Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475,
z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) w związku z art. 59 ust. 1
ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z 2012 r. poz. 651, zm. poz. 742) na wniosek
Burmistrza Ciechocinka uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej pobieraną od osób fizycznych przebywających dłużej
niż dobę na terenie miasta Ciechocinka w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub
szkoleniowych, za każdy dzień pobytu w wysokości 3,70 zł.
§ 2. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej przez niżej wymienione podmioty w drodze inkasa:
1) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych
(Dz.U. z 2012 r. poz. 651, poz. 742);
2) osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne prowadzące obiekty hotelarskie w rozumieniu
art. 36 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 223 ze zm.);
3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu kwater prywatnych.
§ 3. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci przekazują na rachunek bieżący budżetu za dany
miesiąc do ostatniego dnia miesiąca a rozliczenia z pobranej opłaty uzdrowiskowej przedkładają do Urzędu
Miejskiego w nieprzekraczalnym terminie do 5. dnia miesiąca, za miesiąc poprzedni.
§ 4.1. Za inkaso opłaty uzdrowiskowej ustala się prowizję w wysokości 10% pobranych kwot.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wypłacane jest w terminie do 15 dnia każdego miesiąca,
w którym inkasent wpłacił pobraną kwotę.
3. Szczegółowe obowiązki inkasentów wymienionych § 2 ust. 1 określone zostaną w umowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ciechocinka.

Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego

–2–

Poz. 3088

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/113/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 21 listopada 2011 roku
w sprawie określenia wysokości stawki opłaty uzdrowiskowej na terenie Ciechocinka, zarządzenia poboru tej
opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za inkaso.(Dz.Urz.Woj. KujawskoPomorskiego Nr 276, poz. 2794).
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi w życie
od 1 stycznia 2013 r.
Przewodnicząca
Rady Miejskiej
Aldona Nocna

