Elektronicznie podpisany przez:
Andrzej Tadeusz Pitrus
dnia 29 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XVIII/204/19
RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej
poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty
uzdrowiskowej.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r.
poz. 506 z późn. zm.), art. 17 ust. 1a, art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.) oraz pkt 4 obwieszczenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych
w 2020 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738),
Rada Miejska w Rymanowie
uchwala,co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę uzdrowiskową w miejscowości Rymanów-Zdrój.
§ 2. 1. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach
zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowości uzdrowiskowej RymanówZdrój – za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
2. Ustala się opłatę uzdrowiskową w wysokości 4,00 zł za każdą rozpoczętą dobę.
§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty uzdrowiskowej zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby prawne,
jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne prowadzące hotele,
pensjonaty, zakłady leczenia uzdrowiskowego, za wyjątkiem szpitali uzdrowiskowych, motele, domy
wczasowe, domy wycieczkowe, ośrodki szkoleniowe, schroniska, kwatery prywatne, pokoje gościnne i inne
obiekty, w których świadczone są usługi hotelarskie, zdefiniowane w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r.
o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. 2019r.,
poz. 238), a także osoby fizyczne dokonujące najmu w budynkach mieszkalnych stanowiących ich własność,
opodatkowujące dochód z najmu jako nie związany z działalnością gospodarczą na zasadach określonych
w ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 43).
3. Dla inkasentów pobierających opłatę uzdrowiskową ustala się wynagrodzenie w wysokości 15% od
kwoty pobranych opłat.
4. Podmioty wymienione w ust. 2, są zobowiązane do prowadzenia książki meldunkowej danego obiektu
w wersji papierowej lub elektronicznej. Po zakończeniu każdego miesiąca książka lub raport winny być
wydrukowane. Książkę meldunkową należy przechowywać w obiekcie i okazywać osobom dokonującym
kontroli. Ewidencji podlega każda osoba, łącznie z osobami na jedną dobę, dziećmi oraz grupami
zorganizowanymi. Kwoty wynikające z rozliczenia kwitariusza w okresach miesięcznych, winny być zgodne
z kwotami wynikającymi z książki meldunkowej.
§ 4. Ustala się dla inkasentów opłaty uzdrowiskowej termin płatności pobranej opłaty najpóźniej do
10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano jej zapłaty, a w odniesieniu do wpłat
pobranych do 30 grudnia każdego roku kalendarzowego najpóźniej do dnia 31 tego miesiąca.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.
§ 6. 1. Z dniem 31 grudnia 2019r. traci moc uchwała nr XIV/143/15 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia
27 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej
poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty od posiadania psów i innych
opłat lokalnych zmieniona uchwałą Rady Miejskiej w Rymanowie nr VII/100/2019 z dnia 13 marca 2019 roku.
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2. Uchyla się uchwałę nr XVII/191/19 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 5 listopada 2019 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, ustalenia jej stawek oraz zarządzenia jej poboru w drodze
inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności opłaty uzdrowiskowej.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rymanowie
Andrzej Pitrus
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