
UCHWAŁA NR XL/525/13
RADY MIASTA KOŁOBRZEG

z dnia 26 listopada 2013 r.

w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645), art. 19 pkt 1 lit. d) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, 
Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) 
oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172, Nr 232, poz. 1378) Rada Miasta Kołobrzeg uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż jedną 
dobę w Kołobrzegu w celach wypoczynkowych, zdrowotnych, szkoleniowych lub turystycznych, za każdy 
dzień pobytu: 

1) opłata uzdrowiskowa wynosi 3,50 zł, 

2) opłata za pobyt dzieci do lat 7 wynosi 1,70 zł.

§ 2. 1. Pobór opłaty odbywa się w drodze inkasa. 

2. Inkasentów opłaty uzdrowiskowej, wysokość wynagrodzenia oraz zasady poboru inkaso określa 
odrębna uchwała. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/517/09 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 29 października 2009 r. 
w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego Nr 86, poz. 2300). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady

Ryszard Szufel

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujacych dyrektyw Wspólnot 
Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla 
niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 
368 z 17.12.1992 r.), 2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za 
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999 r.) dane 
dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez 
Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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