
UCHWAŁA NR LVII/521/2022 
RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA 

z dnia 24 października 2022 r. 

w sprawie opłaty uzdrowiskowej 

Na podstawie 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 i 1512) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8, 
art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę uzdrowiskową na terenie miasta Inowrocławia. 

§ 2. 1. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej 
niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych na 
terenie miasta Inowrocławia - za każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

2. Ustala się stawkę opłaty uzdrowiskowej w wysokości 5,30 zł. 
3. Opłata uzdrowiskowa jest płatna bez wezwania, najpóźniej w ostatnim dniu 

pobytu. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty uzdrowiskowej w drodze inkasa. 
2. Określa się inkasentów opłaty uzdrowiskowej: 
1) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 

2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej 
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301); 

2) osoby fizyczne, osoby prawne i inne jednostki organizacyjne prowadzące obiekty 
hotelarskie w rozumieniu art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich 
oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 2211); 

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wynajmu kwater 
prywatnych. 

§ 4. Wynagrodzenie za inkaso określa się w wysokości 6% pobranych opłat. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Inowrocławia. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLII/398/2021 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 
25 października 2021 r. w sprawie opłaty uzdrowiskowej (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-
Pomorskiego poz. 5196). 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 
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Uzasadnienie do uchwały Nr LVII/521/2022 

Rady Miejskiej Inowrocławia 

z dnia 24 października 2022 r. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 ze zm.) rada gminy może wprowadzić opłatę 
uzdrowiskową. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej 
niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych 
w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - za 
każdą rozpoczętą dobę pobytu. 

Zgodnie z art. 19 pkt 2 ww. ustawy rada gminy, w drodze uchwały może zarządzić 
pobór tej opłaty w drodze inkasa oraz określić inkasentów i wysokość wynagrodzenia za 
inkaso. 

Górne granice stawek kwotowych obowiązujące w danym roku podatkowym ulegają 
corocznie zmianie na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen 
towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki 
ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Maksymalne 
stawki zostały zwaloryzowane zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług 
konsumpcyjnych, który  w I półroczu 2022 r. w stosunku do I półrocza 2021 r. wyniósł 111,8. 
Oznacza to, że nastąpił ich wzrost o 11,8 %. W I półroczu ubiegłego roku w stosunku do 
I półrocza 2020 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosił 103,6, a wzrost 
cen nastąpił o 3,6 % . 

Maksymalna stawka opłaty uzdrowiskowej na 2023 r. została ogłoszona 
w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2023 (M.P. poz. 731) i wynosi 5,40 zł. 

Przewiduje się, że tegoroczne wpływy z tytułu opłaty uzdrowiskowej wyniosą około 
2.272.300 zł. Przyszłoroczne wpływy z tego tytułu planuje się na  poziomie wyższym o około  
11, 8%. Do wysokości zebranej opłaty uzdrowiskowej Miasto Inowrocław otrzymuje dotację 
na dany rok budżetowy. 

Mając powyższe na względzie wywołanie uchwały jest uzasadnione. 

Uchwała podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
(art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), gdyż zgodnie 
z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach 
obrachunkowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1668) jest objęta jej nadzorem. 

Uchwała jest aktem prawa miejscowego, podlega ogłoszeniu w wojewódzkim 
dzienniku urzędowym (art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych). 

  Rada Miejska Inowrocławia podjęła uchwałę w sprawie opłaty 
uzdrowiskowej. 
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Na 23 radnych w głosowaniu wzięło udział 19 radnych obecnych na sesji. 
Za przyjęciem uchwały głosowało 19  radnych, głosy przeciwne - 0, wstrzymujących się - 0. 

   
   

Przewodniczący Rady Miejskiej Inowrocławia 
 
 

Tomasz Marcinkowski 

- 
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