UCHWAŁA NR VI/34/11
RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU
z dnia 27 stycznia 2011 r.
dotycząca zmiany Uchwały Nr XII/80/07 Rady Miejskiej w Lądku-Zdroju z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr
214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) i art. 19 pkt
1 lit. d) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r.
Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst
jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 733, Nr 143, poz. 1199; z 2006 r. Nr 66, poz.
470, Nr 104, poz. 708, Nr 217, poz. 1590, Nr 225, poz. 1635; z 2007 r. Nr 105, poz. 721, Nr 120, poz. 818) oraz
art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony
uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. Nr 167, poz. 1399) zarządza się co następuje:
§ 1. W uchwale nr XII/80/07 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 października 2007 r. w sprawie opłaty
uzdrowiskowej wprowadza się następujące zmiany:
1. Skreśla się dotychczasowe brzmienie § 4, który po zmianie otrzymuje następujące brzmienie: Inkasentom
opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 7% zainkasowanych i terminowo odprowadzonych
opłat.
§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Lądku-Zdroju
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 nr 95, poz.
613 z późn. zm) Rada gminy, w drodze uchwłay określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności
i wysokość stawki opłaty uzdrowiskowej. Zgodnie z ust 2 może zarządzić pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz
określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso. W związku z powyższym proponuje się podwyższenie
wynagrodzenia za zainkasowane i terminowo odprowadzone opłaty z 5% na 7%. Wynagrodzenie to nigdy
wcześniej nie było podwyższane. Jego zwiększenie pozwoli również podnieść skuteczność pobierania opłaty
uzdrowiskowej.

Burmistrza Lądka-Zdroju
Kazimierz Szkudlarek

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), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za uŜytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 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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