
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie oplaty uzdrowiskowej

Na podstawie art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1 lit. d i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.  
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 poz. 1170, z 2018 poz. 2244) w związku 
z art. 18 ust. 2 pkt 8 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019, poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815)  Rada Miasta Kołobrzeg 
uchwala, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Miasto Kołobrzeg wprowadza się opłatę uzdrowiskową.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej 

niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych 
w Kołobrzegu - za każdą rozpoczętą dobę pobytu:
1) opłata uzdrowiskowa wynosi ............... zł
2) opłata uzdrowiskowa za pobyt dzieci do lat 7 wynosi ............. zł.

§ 3. Pobór opłaty uzdrowiskowej odbywa się w drodze inkasa. 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydetowi Miasta Kołobrzeg.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIV/147/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 listopada 2015r. 

w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015r. poz. 4899).
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Zachodniopomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2020r.  
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UZASADNIENIE

Na wniosek grupy radnych oraz Komisji Budżetowo-Gospodarczej proponuję sie zmianę
stawki opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
zdrowotnych, turystycznych, wyopoczynkowych lub szkoleniowych w Kołobrzegu - za każdą
rozpoczętą dobę pobytu:

1) oplata uzdrowiskowa wynosi 4,48 zł

2) opłata uzdrowiskowa za pobyt dzieci do lat 7 wynosi 2,24 zł

Od 2016 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/ Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 listopada 2015r.

obowiazywały odpowiednio stawki w wys. 4,00 zł oraz 2,00 zł za pobyt dzieci do 7 lat .

Proponowana zmiana stawki skutkować będzie wzrostem dochodów z tyt. opłaty uzdrowiskowej.

Prognozowane wpływy przy proponowanej wyższej stawce szacuje sie na ok. 17 920 000,00 zł.
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