Projekt
z dnia 23 marca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIII/.../17
RADY MIEJSKIEJ W AUGUSTOWIE
z dnia 30 marca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2016 roku
w sprawie zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948) i art. 17 ust.1a, ust.5, art. 19 pkt 1 lit d, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579, poz. 1923) Rada Miejska
w Augustowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXIX/268/16 Rady Miejskiej w Augustowie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie
zasad ustalenia i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz.
Województwa Podlaskiego z 2016 r. poz. 4672) § 3 i § 5 ust. 3 otrzymują brzmienie:
„§ 3. 1. Stawka opłaty uzdrowiskowej wynosi 4,20 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu, z zastrzeżeniem
ust. 2 i 3.
2. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu na polach namiotowych stawka opłaty wynosi 2,00 zł, przy czym
przez pobyt na polu namiotowym rozumie się pobyt z wykorzystaniem namiotu, przyczepy kempingowej
czy kampera.
3. Za każdą rozpoczętą dobę pobytu dzieci do lat 7 - stawka opłaty wynosi 1,00 zł.”.
„§ 5. ust. 3. Od osób przebywających w kwaterach prywatnych opłatę uzdrowiskową pobiera
Augustowska Organizacja Turystyczna w swojej siedzibie oraz Pani Elżbieta Kamińska w siedzibie
Biura Podróży „ELA – TRAVEL” Rynek Zygmunta Augusta 15/2 16-300 Augustów.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Augustowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 maja 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Augustowie
Filip Jerzy Chodkiewicz
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UZASADNIENIE

W celu zwiększenia wpływów z opłaty uzdrowiskowej oraz ze względu na wniosek i
oświadczenie Pani Elżbiety Kamińskiej prowadzącej Biuro Podróży „ELA – TRAVEL” Rynek
Zygmunta Augusta 15/2 16-300 Augustów o wyrażeniu zgody na podpisanie umowy na pobór
opłaty uzdrowiskowej od osób przebywających w kwaterach prywatnych, przedstawiono niniejszy
projekt uchwały.
Ponadto z uwagi na wnioski inkasentów o wysokiej stawce opłaty uzdrowiskowej
pobieranej od osób fizycznych przebywających na polach namiotowych, polach biwakowych,
campingach, w projekcie niniejszej uchwały wysokość stawki dla takiego pobytu określono w
wysokości 2,00 zł.
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