
 

                    UCHWAŁA NR XXXII/309/09    

RADY MIEJSKIEJ W RYMANOWIE 

                     z dnia 28 sierpnia 2009 roku    
 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz 

zarządzenia jej poboru w drodze inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów 

płatności podatku od posiadania psów i opłat lokalnych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 

2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy  

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. 

zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z 

późn. zm.), art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i 

obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 167, poz. 1399) 

oraz rozporządzenia Nr 23 Wojewody Krośnieńskiego z dnia 7 sierpnia 1991 r. w sprawie ustalenia na 

obszarze województwa krośnieńskiego wykazu miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową 

(Dziennik Urzędowy Województwa Krośnieńskiego Nr 14, poz. 105) 

 

Rada Miejska w Rymanowie 
u c h w a l a, co następuje 

 

§1 

W uchwale Nr II/10/06 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 30 listopada 2006r. w sprawie 

określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze 

inkasa i wyznaczenia dla inkasentów terminów płatności podatku od posiadania psów i opłat 

lokalnych §2 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

„Inkaso opłaty uzdrowiskowej zleca się: 

a) Uzdrowisku Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju, 

b) Przedsiębiorstwu Sanatoryjno – Turystycznemu „Stomil” Sp. z o.o. w Rymanowie 

Zdroju, 

c) Kierownikowi Biura Informacji Turystycznej w Rymanowie Zdroju, 

d) Zakładowi Aktywności Zawodowej w Rymanowie Zdroju, 

e) Kierownikowi Restauracji „Straszny Dwór” w Rymanowie Zdroju 

f) Annie Kropidłowskiej-Kałwik, zam. Rymanów Zdrój, ul. Słoneczny stok 25.” 

 

§2 

 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów. 

 

 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 


