
UCHWAŁA NR XLVIII/479/13
RADY GMINY SOLINA

z dnia 31 października 2013 r.

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz stawek opłaty miejscowej 
w miejscowościach Gminy Solina. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art. 40 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 17 ust. l, ust. 1a i ust. 5, art. 19 pkt. l lit. b, c, d oraz pkt. 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. - o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zm.), 
art. 48 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 ze zm.), obwieszczenia 
Ministra Finasów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2012 r. (M. P. Nr  95,  poz. 961), Rada Gminy Solina 

uchwala: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu od osób fizycznych, przebywających 
dłużej niż dobę w celach zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, zlokalizowanych na obszarze 
Uzdrowiska Polańczyk. 

1) od osób fizycznych, które ukończyły lat 15 - w wysokości 3,00 zł. 

2) od osób fizycznych, które nie ukończyły lat 15 - w wysokości 1,50 zł. 

3) od osób: 

a) posiadających orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów, 

b) niepełnosprawnych w stopniu znacznym, 

c) całkowicie niezdolnych do pracy i do samodzielnej egzystencji, 

d) stale albo długotrwale niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym i do samodzielnej egzystencji 

- w wysokości 1,10 zł. 

2. Ustala się wysokość opłaty uzdrowiskowej za każdy dzień pobytu od osób fizycznych, przebywających 
dłużej niż dobę w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, na obszarze Uzdrowiska Polańczyk, 
obejmującego miejscowości Polańczyk i Myczków, z wyłączeniem zakładów lecznictwa uzdrowiskowego 

- w wysokości 1,50 zł. 

§ 2. Ustala się wysokość opłaty miejscowej za każdy dzień pobytu od osób fizycznych, przebywających 
w celach wypoczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych we wszystkich miejscowościach na terenie Gminy 
Solina, z wyłączeniem obszaru Uzdrowiska Polańczyk - w wysokości 1,0 zł. 

§ 3. 1) Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej i miejscowej w drodze inkasa. 

2) Inkaso opłaty uzdrowiskowej i miejscowej zleca się: 

a) od osób przebywających w sanatoriach - prezesom, dyrektorom, kierownikom sanatoriów, 

b) od osób przebywających w domach i ośrodkach wypoczynkowych, hotelach, pensjonatach, obozowiskach, 
itp. - zarządzającym tymi zakładami i placówkami, 

c) od osób przebywających w kwaterach prywatnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa turystyczne lub 
osoby fizyczne - osobom zarządzającymi tymi biurami lub właścicielom kwater, 

d) od osób przebywających na prywatnych polach namiotowych, biwakowych, campingach i posesjach 
rolników - ich właścicielom. 

3) Za wykonane czynności związane z pobieraniem opłat przyznać wynagrodzenie w wysokości 10% sumy 
pobranych opłat. 

§ 4. Wykonanie uchwały zlecić Wójtowi Gminy Solina. 
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§ 5. Traci moc uchwała nr XXX/321/12 z dnia 26 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek 
opłaty uzdrowiskowej oraz stawek opłaty miejscowej w niektórych miejscowościach Gminy Solina. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego i ma zastosowanie do należnych opłat, poczynając od 1 stycznia 2014 r. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY 
GMINY 

Artur Adamczyk
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