
UCHWAŁA Nr XXX/164/2017 

RADY GMINY SOLEC-ZDRÓJ 
z dnia 04 maja 2017 roku 

w sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój 
 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 

1948 oraz z 2017 r. poz. 730), art. 17 ust. 1a i art. 19 pkt 1 lit.d) i pkt 2 ustawy z dnia 12 

stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716; zm.: Dz. U. z 

2016 r. poz. 1579 i poz. 1923)  

Rada Gminy Solec-Zdrój uchwala co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się opłatę uzdrowiskową w miejscowości Solec-Zdrój.  

        Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających w miejscowości 

         Solec-Zdrój dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych 

         lub szkoleniowych za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

§ 2. Stawka opłaty uzdrowiskowej, o której mowa w §1 wynosi 2,90 zł za każdą rozpoczętą  

       dobę pobytu. 

§ 3. Osoby, od których należna jest opłata uzdrowiskowa, zobowiązane są do jej uiszczenia, 

bez wezwania najpóźniej w ostatnim dniu pobytu przed wykwaterowaniem. 

§ 4. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 

2. Inkasentami opłaty uzdrowiskowej są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie 

posiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne świadczące usługi w zakresie 

zakwaterowania. Wykaz inkasentów opłaty uzdrowiskowej stanowi załącznik do uchwały. 

3. Potwierdzenia poboru opłaty uzdrowiskowej inkasenci dokonują: 

  a) w formie wydruków stosowanych przez siebie programów komputerowych 

 lub 

  b) na drukach kwitariuszy przychodowych pobieranych z Urzędu Gminy Solec-Zdrój.  

4. W przypadku stosowania formy opisanej w pkt 3 lit.a) inkasent winien przedstawić 

zestawienie osób ( imię i nazwisko, czas pobytu, kwotę  pobranej opłaty) w zakresie pobranej 

opłaty uzdrowiskowej, która będzie zgodna z kwotą wpłaconą na rachunek bankowy Gminy 

Solec-Zdrój. 

5. Za pobór opłaty uzdrowiskowej inkasentom przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % 

sumy zainkasowanej opłaty. 

6. Pobrane kwoty opłaty uzdrowiskowej inkasenci odprowadzają na rachunek bankowy 

Gminy Solec-Zdrój w terminach miesięcznych, najpóźniej do 5 dnia każdego miesiąca, za 

miesiąc ubiegły. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr X/39/2015 Rady Gminy Solec-Zdrój z dnia 29 czerwca 2015 r. w 

sprawie opłaty uzdrowiskowej w miejscowości Solec-Zdrój (zm. uchwałą Nr XV/68/2015 z 4 

grudnia 2015 r., uchwałą Nr XVIII/94/2016 z 31 marca 2016 r. i uchwałą Nr XXV/131/2016 

z 24 listopada 2016 r.) 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Solec-Zdrój. 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania. 

 

 Przewodniczący Rady 

    Paweł Patrzałek 


