UCHWAŁA NR XXVII.240.2016
RADY GMINY DARŁOWO
z dnia 16 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z
2016 r. poz. 446, poz. 1579) i art. 17 ust. 1a, 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. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 613, poz. 723) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie nadania statusu uzdrowiska miejscowości Dąbki (Dz.U. Nr
194, poz.1401) 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 (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 879, poz.
960) zarządza się, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Darłowo:
1) wprowadza opłatę uzdrowiskową;
2) określa wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty uzdrowiskowej,
4) zarządza pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie, Bukowo Morskie i Porzecze wprowadza się opłatę
uzdrowiskową.
§ 3. Na terenie sołectw, o których mowa w § 2 ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej:
1) w wysokości 3,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu,
2) z tym, że od dzieci do lat 7 w wysokości 2,50 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej na podstawie porozumienia w drodze inkasa.
2. Opłatę uzdrowiskową pobierają osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające
osobowości prawnej, prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, sanatoria, pensjonaty, kwatery, wynajmujące
domy letniskowe itp. od osób fizycznych przebywających na terenie sołectw: Dąbki, Bobolin, Żukowo Morskie,
Bukowo Morskie i Porzecze w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych.
3. Opłata uzdrowiskowa płatna jest najpóźniej w ostatnim 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.
§ 5. Inkasentom opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 8 % zainkasowanych i
terminowo odprowadzonych opłat.
§ 6. Inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązuje się do:
1) pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób zobowiązanych do jej uiszczania i wydawania wpłacającemu
pokwitowania, na dowodzie wpłaty kwitariusza przychodowego K-103:
2) wpłacenia zainkasowanej opłaty uzdrowiskowej w kasie Urzędu Gminy Darłowo w terminie do 10 dnia
miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XV.115.2015 Rady Gminy Darłowo z
dnia 30 października 2015 roku w sprawie opłaty uzdrowiskowej.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego
z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Elektronicznie podpisany
przez Grzegorz Hejno
Grzegorz Hejno
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