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UCHWAŁA NR XXV/346/16
RADY MIASTA KOŁOBRZEG
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa
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 2016 r. poz. 446, poz. 1579), art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych1) (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, poz. 699, poz. 978, poz. 1197, poz. 1269, poz. 1649 oraz z 2016 r.
poz. 195, poz. 615, poz. 846, poz. 1228 i poz. 1579) oraz art. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 296, poz. 1579) Rada Miasta
Kołobrzeg uchwala, co następuje:
§ 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej na terenie miasta Kołobrzeg w drodze inkasa.
§ 2. 1. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej prowadzące w szczególności: sanatoria, zakłady uzdrowiskowe, hotele,
pensjonaty, domy i ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowe, campingi, pola namiotowe i inne obiekty
o podobnym przeznaczeniu.
2. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są również osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność lub świadczące usługi w zakresie wynajmu
kwater prywatnych.
§ 3. Zainkasowaną opłatę uzdrowiskową należy wpłacać na rachunek Gminy Miasto Kołobrzeg w terminie
7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym odbywał się pobór opłaty.
§ 4. Za inkaso opłaty uzdrowiskowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20% zainkasowanej opłaty uzdrowiskowej.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kołobrzeg.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/148/15 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie poboru opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2015 r. poz. 4900).

1)

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących 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 197z 20.07.1999 r.) dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii
Europejskiej zamieszczone w niniejszej ustawie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkowstwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
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§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady
Ryszard Szufel

