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Streszczenie:
Artykuł został poświęcony omówieniu konstrukcji prawnej opłaty uzdrowiskowej zgodnie
z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych. Opłata uzdrowiskowa to fakultatywna danina publiczna, do ponoszenia której
zobowiązane są podmioty, przebywające w miejscowościach, którym nadano status
uzdrowiska w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych czy szkoleniowych.
W publikacji przedstawiono rys historyczny tej opłaty oraz wyniki badań przeprowadzonych
w gminach województwa kujawsko-pomorskiego, w których opłata uzdrowiskowa
obowiązywała w latach 2011-2016. Celem publikacji było określenie jakie konkretnie
wpływy budżetowe z tytułu opłaty uzdrowiskowej uzyskują gminy województwa kujawskopomorskiego, w których ta opłata lokalna obowiązuje. Ponadto zrealizowane badanie miało
odpowiedzieć na pytanie czy analizowana opłata jest efektywnym źródłem dochodów
własnych z punktu widzenia konkretnej jednostki samorządu terytorialnego oraz jej organów
oraz czy spełnia ona typową funkcję fiskalną, czy też funkcje pozafiskalne. Niniejszy artykuł
powstał w oparciu o analizę aktów prawnych oraz dostępnej literatury przedmiotu.
Abstract:
An article devoted to discussing the legal structure Spa fee in accordande with physical
regulations in the Act of 12 January 1991 about local taxes and charges. The spa fee is an
optional public tax payable to enrities resident in health resort, tourist, leisure or trauning
establishments. The publication is presented the historical outline of this charge and results of
research conducted in municipalities in province Kujawsko–Pomorskie where the spa fee was
valid for 2011 -2016. The purpose of the publication was to determine what specific
budgetary receipts for the spa fee the communes from province Kujawsko – Pomorskie where
this local fee is valid. Also the aim of the study was to answer the question whether the levied
charge is an effectove source of own revenue from the perspective of a particular local
government unit and its organs and whether is fulfills a typical fiscal function or non – fiscal
functions. This article id based an analysis of legal acts and available literature of the subject.
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