UCHWAŁA NR XXV/202/2012
RADY GMINY DARŁOWO
z dnia 31 października 2012 r.
w sprawie ustalenia stawek opiaty uzdrowiskowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie
Gminy Darłowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity 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 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203:z2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr
138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218 ; z2008r. Nr 180, poz 1111 i Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz. 240 i Nr
157, poz. 1241 zmiany z 2010 i z 2011 r. Nr 21 poz.113, N r l l 7 , poz.679, Nrl34 poz.777, Nrl49, poz.887z 2012r.
poz.567)oraz art. 19 pkt 1 lit.d) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity: Dz. U. z2010r. Nr 95, poz.613, Nr 96 poz.620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2 0 l i r . Nr 102,
poz. 584, Nr 112, poz. 654 , Nr 171, poz.lOlói Nr 232 poz.1378) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 28 września 2007 roku w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki (Dz. U. Nr 194, poz.
1401) Rada Gminy Darłowo uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawki opłaty uzdrowiskowej:
1) w wysokości 4,20 zł za każdy dzień pobytu,
2) w wysokości 0,00 zł.za każdy dzień pobytu dla osób z posiadanym orzeczeniem o niepełnosprawności.
§ 2. Opłata uzdrowiskowa płatna jest w pierwszym dniu pobytu przez osoby fizyczne przebywające czasowo
w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych na obszarze sołectw: Dąbki, Bobolin,
Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze.
§ 3. 1. Pobór opłaty uzdrowiskowej odbywa się na podstawie porozumienia w drodze inkasa:
2. Na inkasentów wyżej wymienionych opłat zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby prowadzące
ośrodki wypoczynkowe, hotele, motele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące domy letniskowe, schroniska,
kempingi, pola biwakowe albo podobne obiekty usługowe, w których przebywają czasowo osoby podlegające
opłacie.
3. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 8% zainkasowanych i terminowo
opłat płatne w terminie 30 dni po przedstawieniu rozliczenia.

odprowadzonych

§ 4. Inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązuje się do:
1) obliczania wysokości i pobierania opłaty
uzdrowiskowej od
osób
zobowiązanych i wydawania
wpłacającemu pokwitowania, na dowodzie wpłaty kwitariusza przychodowego K-103; w oparciu o książkę
meldunkową znajdującą się w danym obiekcie, w pierwszym dniu pobytu,
2) wpłacenia zainkasowanej opłaty
miesiąca,

uzdrowiskowej do kasy w Urzędzie Gminy

3) niezwłocznego zawiadamiania Wójta Gminy o wszystkich
uiszczenia opłaty, które nie wykonały tego obowiązku.

znanych

Darłowo do 10 następnego

im osobach zobowiązanych do

§ 5. Traci moc uchwała Nr XIII/93/2011 Rady Gminy Darłowo z dnia 27 października 2011 roku w sprawie
ustalenia stawek opłaty uzdrowiskowej, terminu płatności oraz sposobu jej poboru na terenie Gminy Darłowo.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Darłowo.
§ 7. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.

