UCHWAŁA NR XIV/92/2019
RADY MIEJSKIEJ LĄDKA-ZDROJU
z dnia 28 listopada 2019 r.
w sprawie opłaty miejscowej
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 ze zm.) i art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b), lit. c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 ze zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości: Trzebieszowice, Konradów i Skrzynka.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty miejscowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w wysokości 2,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu za
wyjątkiem stawki ustalonej w § 3.
§ 3. Ustala się stawkę opłaty miejscowej w wysokości 1,10 zł od dzieci do lat 12 przebywających dłużej niż
dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4. Opłata jest płatna bez wezwania na rachunek organu podatkowego, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa za pośrednictwem osób wyznaczonych przez
właścicieli, zarządzających, dyrektorów, kierowników: hoteli, pensjonatów, domów wczasowych, domów
wycieczkowych, schronisk, kwater prywatnych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie,
o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek
i przewodników turystycznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.), a także osoby fizyczne dokonujące najmu
w budynkach mieszkalnych stanowiących ich własność, opodatkowując dochód z najmu jako nie związany
z działalnością gospodarczą na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2019 r., poz. 43 ze
zm.)
§ 6. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 20 % zainkasowanych opłat.
§ 7. Określenie obowiązków inkasentów, ich odpowiedzialność za pobieranie opłaty miejscowej oraz terminy
dokonywania wpłat ustala się w porozumieniu zawartym pomiędzy Gminą Lądek-Zdrój a inkasentem.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XIII/83/2019 Rady Miejskiej Lądka –
Zdroju z dnia 29 października 2019 r. w sprawie opłaty miejscowej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Lądka-Zdroju
Małgorzata Bednarek
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Uzasadnienie
Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu zaleciła zmianę paragrafu 4 i usunięcie paragrafu
6 z uchwały nr XIII/83/2019 w sprawie opłaty uzdrowiskowej.

Burmistrz Lądka-Zdroju
Roman Kaczmarczyk
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