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UCHWAŁA NR XI/71/2015
RADY MIEJSKIEJ W KRASNOBRODZIE

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia stawek, zasad ustalania i terminu płatności 
opłaty uzdrowiskowej, zarządzenia poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz wyznaczenia terminu płatności 

dla inkasentów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 
1515), 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 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002r. w sprawie 
uznania miasta Krasnobród za uzdrowisko (Dz. U. z 2002r. Nr 129, poz. 1103) - Rada Miejska w Krasnobrodzie 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Na terenie gminy Krasnobród wprowadza się opłatę uzdrowiskową, pobieraną w miejscowości 
Krasnobród. 

§ 2. Określa się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,50 zł od jednej osoby fizycznej przebywającej 
dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, w miejscowości 
Krasnobród - za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

§ 3. Terminem płatności opłaty uzdrowiskowej jest dzień, w którym rozpoczęła się ostatnia doba pobytu. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 

2. Na inkasentów wyznacza się Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne im. Janusza Korczaka 
w Krasnobrodzie, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
prowadzące ośrodki wypoczynkowe, hotele, pensjonaty, domy wczasowe, pola biwakowe i namiotowe, kempingi 
oraz inne kwatery. 

§ 5. Za pobór opłaty uzdrowiskowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 15% zainkasowanej 
kwoty. 

§ 6. Wyznacza się termin płatności dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej do 10 dnia miesiąca następującego po 
kwartale, w którym pobrano opłatę. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krasnobrodu. 

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XX/157/12 Rady Miejskiej 
w Krasnobrodzie z dnia 29 października 2015r. w sprawie określenia stawki opłaty uzdrowiskowej oraz jej poboru 
na terenie miasta Krasnobród oraz Uchwała Nr XXIX/227/2005 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 22 
listopada 2005r. w sprawie wyznaczenia terminu płatności dla inkasentów opłaty targowej i opłaty uzdrowiskowej. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, nie wcześniej jednak niż z dniem 
1 stycznia 2016 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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