UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ
z dnia 29 listopada 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia
inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j.),
art. 17 ust.1a, art.19 pkt 1 lit.d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U.2018.1445 t.j.), art.48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2017.1056 t.j.), Rada Miasta JedlinaZdrój uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale Nr XI/58/15 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29 października 2015r., w sprawie określenia
wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia jej poboru w drodze inkasa, oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso wprowadza się nastepujące zmiany: § 1. otrzymuje brzmienie:"§ 1.1. Określa się
dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej na terenie Miasta Jedlina-Zdrój w wysokości: 4,20 zł, za wyjątkiem stawek
ustalonych w § 1 ust. 2 niniejszej uchwały.
2. Ustala się dzienną stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,10 zł dla dzieci i młodzieży do lat 15."
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jedlina-Zdrój.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019r.

Przewodnicząca Rady Miasta
Maria Drapich
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Opłata uzdrowiskowa jest pobierana od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę
w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach
znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych
w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U.2017.1056 t.j.). za każdą rozpoczętą dobę
pobytu.
Zgodnie z art.17 ust.2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2018.1445 t.j.) opłaty
uzdrowiskowej nie pobiera się:
1) pod warunkiem wzajemności - od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych
i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) od osób przebywających w szpitalach;
3) od osób niewidomych i ich przewodników;
4) od podatników podatku od nieruchomości z tytułu posiadania domów letniskowych położonych w
miejscowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo uzdrowiskową;
5) od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.
Stawka obecnie obowiązująca na terenie miasta jest niezmienna od roku 2016 i wynosi 3,50 zł.
Mając na uwadze powyższe proszę o podjęcie uchwały
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