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UCHWAŁA NR XXIX/268/16
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 5 grudnia 2016 r.
w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579), art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579), Rada Miejska
w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Augustowie:
1) wprowadza opłatę uzdrowiskową;
2) określa wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty uzdrowiskowej;
4) zarządza pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności
dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie Osiedla Uzdrowisko - jednostki pomocniczej Miasta Augustów wprowadza się opłatę
uzdrowiskową.
§ 3. 1. Stawka opłaty uzdrowiskowej wynosi 4,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
2. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu dzieci do lat 7 - stawka opłaty wynosi 1,00 zł.
§ 4. Opłata pobierana jest od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych,
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za cały okres pobytu, najpóźniej w ostatniej jego dobie.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2. Opłatę uzdrowiskową pobierają od osób przebywających w hotelach, pensjonatach, domach
wypoczynkowych, schroniskach, zakładach uzdrowiskowych, obozowiskach turystycznych i innych
jednostkach tego typu – kierownicy tych jednostek.
3. Od osób przebywających w kwaterach prywatnych opłatę uzdrowiskową pobiera Augustowska
Organizacja Turystyczna w swojej siedzibie.
4. Pobraną opłatę uzdrowiskową inkasenci odprowadzają na rachunek bankowy (wpłacają do kasy) Urzędu
Miejskiego w Augustowie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano pobrania
opłaty.
5. Za pobór opłaty uzdrowiskowej przysługuje inkasentom wynagrodzenie w wysokości 10% od sumy
zainkasowanej opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
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§ 7. Traci moc uchwała nr XVII/147/15 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie
zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Augustowie
Filip Jerzy Chodkiewicz
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Uzasadnienie
Na podstawie komunikatu Prezesa GUS z 11 lipca 2016 roku (M. P. z 2016 r. poz. 680) ceny towarów
i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2016 roku spadły o 0,9% w stosunku do analogicznego
okresu w roku 2015. W związku z tym w niewielkim stopniu uległy obniżeniu maksymalne stawki
podatków i opłat lokalnych na 2017 rok.
Niniejszy projekt uchwały w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności
i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej dostosowuje stawkę opłaty obowiązującą w Mieście Augustów
do stawki wynikającej z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 roku
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M. P.
z 5 sierpnia 2016 roku, poz. 779).
Stawka maksymalna opłaty uzdrowiskowej na 2017 rok wynosi 4,24 zł, proponowana 4,20 zł. Obecnie
obowiązuje stawka 4,25 zł.

