
UCHWAŁA NR XXI/114/2020
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 23 stycznia 2020 r.

w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), 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 (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), w związku 
z art. 48 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony 
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1056 z późn. zm.)

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Na terenie miejscowości Iwonicz-Zdrój wprowadza się opłatę uzdrowiskową.

§ 2. Ustala się wysokość opłaty uzdrowiskowej za każdą rozpoczętą dobę pobytu od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych 
w Uzdrowisku Iwonicz-Zdrój w wysokości 4,20 zł.

§ 3. Ustawowe zwolnienia od opłaty uzdrowiskowej określa przepis art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.).

§ 4. Opłata uzdrowiskowa pobierana jest w dniu wyjazdu osób, o których mowa w § 2.

§ 5. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.

§ 6. Inkaso opłaty uzdrowiskowej zleca się:

1) „Uzdrowisku Iwonicz” S.A. i innym sanatoriom,

2) domom wczasowym oraz podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność w zakresie wynajmu pokoi.

§ 7. Wynagrodzenie za inkaso opłaty uzdrowiskowej wynosi 8 % od pobranej kwoty.

§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, tracą moc:

1) Uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie opłaty 
uzdrowiskowej.

2) Uchwała Nr XVIII/97/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
opłaty uzdrowiskowej.

3) Uchwała Nr XX/103/2019 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie opłaty 
uzdrowiskowej.

§ 9. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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