Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050/132/2021
Wójta Gminy Goczałkowice-Zdrój
z dnia 25 października 2021r.
Projekt
z dnia 7 października 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie opłaty uzdrowiskowej
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.), art. 17 ust.1a, art.19 pkt 1 lit. d i pkt 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. 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 2021 r., poz. 1540 z późn. zm.), uchwala
się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy Goczałkowice-Zdrój:
1) wprowadza opłatę uzdrowiskową,
2) określa wysokość stawek opłaty uzdrowiskowej,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty uzdrowiskowej,
4) zarządza pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla inkasentów
oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Na terenie miejscowości Goczałkowice-Zdrój wprowadza się opłatę uzdrowiskową.
§ 3. Na terenie miejscowości, o której mowa w § 2 ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,50 zł
za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
§ 4. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, najpóźniej w ostatnim dniu pobytu, bez wezwania na
rachunek organu podatkowego, z zastrzeżeniem § 5.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa.
2. Określa się inkasentów uprawnionych do pobierania opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych
przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na
terenie miejscowości Goczałkowice-Zdrój:
1) Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w GoczałkowicachZdroju, ul. Uzdrowiskowa 54, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
2) Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce Zespół Sanatoryjno-Szpitalny Rehabilitacji
Narządu Ruchu „GWAREK” ul. Uzdrowiskowa 51, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
3) Sonia Babińska - P.P.H.U. Sonia Babińska SABI, ul. Szkolna 30, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
4) Jacek Sekta - POKOJE HOTELOWE WIKTORIA, ul. Szkolna 7, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
5) Anna Wilk - „Willa Anna” pokoje gościnne, ul. Uzdrowiskowa 36, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
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6) Piotr Danel - Zajazd MARIA, ul. Szkolna 14, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
7) Kamil Kubański oraz Paweł Suchy działający jako wspólnicy PPHU KUBAN S. C. Kamil Kubański, Paweł
Suchy, ul. Spokojna 72, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
8) Aleksander Zajic, ul. Parkowa 2, 43-230 Goczałkowice-Zdrój,
9) Agnieszka Hess, ul. Szkolna 72, 43-230 Goczałkowice-Zdrój.
§ 6. Inkasentom opłaty uzdrowiskowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10% zainkasowanych
i terminowo odprowadzonych opłat.
§ 7. Inkasenci pobierający opłatę uzdrowiskową dokonują miesięcznego rozliczenia wpływów z budżetem
gminy i odprowadzają pobraną opłatę uzdrowiskową w terminie do 7 dnia miesiąca następujacego po miesiącu,
w którym pobrano opłatę.
§ 8. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr XII/72/2019 Rady Gminy
Goczałkowice-Zdrój z dnia 29 października 2019 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej wraz z uchwałami
zmieniającymi.
§ 9. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem
1 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
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UZASADNIENIE
Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze
zm.) w art. 17 i 19 zawiera przepisy dotyczące opłaty uzdrowiskowej, zgodnie z którymi rada gminy w
drodze uchwały określa wysokość stawki dziennej opłaty uzdrowiskowej, pobór opłaty w drodze inkasa,
inkasentów i wysokość wynagrodzenia za inkaso.
Obecnie stawka opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wynosi 2,20 zł od
osoby i obowiązuje ona od 2020 r. W przedłożonym projekcie uchwały zaproponowano dzienną stawkę
opłaty uzdrowiskowej w wysokości 2,50 zł od osoby.
Proponowana stawka opłaty nie przekracza stawki maksymalnej wynikającej z w/w ustawy
podatkowej. Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2022 (MP z 2021 r. z dnia 9 sierpnia 2021 r.,
poz. 724) - stawka opłaty uzdrowiskowej w 2022 roku nie może przekroczyć kwoty: 4,83 zł dziennie.
Z uwagi na powyższe proponuje się podjęcie uchwały, w przedłożonym brzmieniu.
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