
Projekt

Prezydenta Miasta Kołobrzeg

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

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie opłaty uzdrowiskowej

Na podstawie art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1 lit.d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. 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 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1571 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 - w wysokości 4,20 zł.

§ 3. Pobór opłaty uzdrowiskowej odbywa się w drodze inkasa.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XV/194/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. 

w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz. 5813).
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie

Uchwałą Nr XV/194/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie
opłaty uzdrowiskowej zostały ustalone na 2020 r. dwie stawki opłaty uzdrowiskowej:

1) 2,20 zł – dla dzieci do 7 lat;

2) 4,40 zł – dla osób pozostałych.

Uchwała została zbadana przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Szczecinie na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2019 r. i dopuszczona do obrotu
prawnego ze stwierdzeniem braku naruszenia prawa. Uchwała obowiązuje
w Kołobrzegu od 1 stycznia 2020 r.

Pismem nr K.0712.1.MB.2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Szczecinie poinformowało, że po ponownym zbadaniu Uchwały
Nr XV/194/19 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie opłaty
uzdrowiskowej, stwierdziło, że uchwała „zawiera regulacje, których uchwalenie nastąpiło
z przekroczeniem zakresu kompetencji udzielonej organowi stanowiącemu jednostki
samorządu terytorialnego przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1a i ust. 2 w zw.
z art. 19 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1170)”.

Ustawodawca dał uprawnienie organom stanowiącym jednostki samorządu
terytorialnego do wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej oraz:

– określenia zasad ustalania i poboru opłaty oraz terminów płatności i wysokości stawek,

– zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokość

wynagrodzenia za inkaso,

– wprowadzenia innych niż wymienione w ustawie zwolnień przedmiotowych.

W opinii Kolegium RIO „wskazana norma kompetencyjna nie stanowi podstawy do
dokonywania w drodze uchwały różnicowania stawek tej opłaty, co nastąpiło
w §2 wskazanego na wstępie aktu prawa miejscowego, poprzez ustalenie stawki
podstawowej (4,40 zł za każdą rozpoczętą dobę) oraz preferencyjnej (2,20 zł) za „pobyt
dzieci do lat 7”.”

Wobec powyższego RIO zwróciło się z prośbą o podjęcie działań mających na celu
usunięcie wskazanego uchybienia, z zastrzeżeniem, że brak usunięcia nieprawidłowości
będzie skutkowało zaskarżeniem uchwały (§ 2 pkt 2) do sądu administracyjnego.

Ustosunkowując się do wytycznej Kolegium RIO w Szczecinie, został przygotowany
niniejszy projekt uchwały, ustalający jedną stawką opłaty uzdrowiskowej w wysokości
4,20 zł dla wszystkich osób fizycznych przebywających w Kołobrzegu dłużej niż dobę
w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych - za każdą
rozpoczętą dobę pobytu.

Propozycja poparta jest analizą kilku wariantów stawek (od 4,00 zł do 4,48 zł)
i konsekwencji finansowych do budżetu Miasta w br. wynikających z jej zastosowania.
W budżecie Miasta na 2020 r. wpływy z opłaty uzdrowiskowej zaplanowane są
w wysokości 17.600.000,00 zł. Przy stawce 4,20 zł wpływy prognozowane są na
poziomie 17.439.009,00 zł.

Proponowana stawka jest konkurencyjna w stosunku do sąsiednich uzdrowisk (Połczyn
Zdrój - 4,40 zł, Świnoujście - 4,40 zł).
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