Informacje dla Gości
Taksa turystyczna – co to jest?
Miasto Lipsk wprowadza od 01.01.2019 roku taksę turystyczną mającą na celu współfinansowanie
infrastruktury turystycznej. Zebrane środki będą w całości przeznaczone na finansowanie instytucji
i obiektów publicznych oraz imprez o charakterze turystycznym.
Taksa turystyczna jest pobierana w ramach świadczenia umożliwiającego korzystanie
z obiektów publicznych służących celom turystycznym, a także możliwość uczestniczenia
w imprezach o charakterze turystycznym.
W przypadku taksy turystycznej, w odróżnieniu od podatku noclegowego, nie istotne są powody
przebywania Gości w mieście Lipsku.
Kto podlega opłacie taksy?
Do opłaty taksy turystycznej zobowiązane są osoby fizyczne przebywające w mieście
w celach turystycznych lub wypoczynkowych dłużej niż dobę. Opłata obejmuje również osoby
przebywające w Lipsku służbowo.
W jakich miejscach noclegowych należy zapłacić taksę turystyczną?
Do miejsc noclegowych należą hotele, hostele, pensjonaty, domy młodzieży, domy noclegowe,
mieszkania oraz domy letniskowe, pokoje gościnne, pola kampingowe, stanowiska na samochody
kampingowe, przystanie na statki oraz łodzie i inne temu podobne miejsca.
Jak wysoka jest taksa i kiedy należy ją zapłacić?
Taksa turystyczna wynosi 3,00 euro od osoby za jeden dzień pobytu, przy czym dzień przyjazdu
oraz dzień odjazdu liczone są jako jeden dzień.
Taksę turystyczną należy zapłacić w ostatnim dniu pobytu, z reguły przy opuszczaniu miejsca
noclegu.
Czy obowiązują obniżki taksy?
Taksa turystyczna obniża się do 1,00 euro od osoby na dzień pobytu, jeżeli koszt noclegu nie
przekracza kwoty 30,00 euro wraz z podatkiem.
Czy są zwolnienia od opłaty?
Zwolnieni od opłaty taksy turystycznej są:
- dzieci i młodzież przed ukończeniem 18. roku życia,
- uczniowie, studenci oraz uczniowie szkół zawodowych od 18. do 25. roku życia,
- inwalidzi i renciści z odpowiednią legitymacją inwalidzką, przy czym stopień inwalidztwa musi
przekraczać 50%,
- opiekuni inwalidów i rencistów legitymujący się odpowiednim dowodem o potrzebie tej opieki,
- osoby, które nie mogą opuścić miejsca pobytu z powodu choroby; w danym przypadku należy
przedstawić zwolnienie lekarskie.

W jaki sposób można udokumentować prawo do zwolnienia z opłaty turystycznej?
Dzieci i młodzież przed ukończeniem 18. roku życia
Wystarczy podanie wieku na formularzu meldunkowym wypełnionym i potwierdzonym przez
rodziców w miejscu noclegu. Ważne jest, aby w razie konieczności osoba dorosła (rodzic) mogła
potwierdzić niepełnoletność dziecka w chwili przebywania w miejscu noclegu.
Uczniowie, studenci oraz uczniowie szkół zawodowych od 18. do 25. roku życia
Wystarczy legitymacja szkolna lub legitymacja studencka.
Inwalidzi/renciści oraz ich opiekunowie
Wystarczy odpowiednia legitymacja inwalidzka.
Ważne:
Prosimy o zrozumienie, iż zarządca miejsca noclegu jest zobligowany do pobierania opłaty
turystycznej oraz do żądania wypełnienia i podpisania przez Państwa oficjalnego formularza
meldunkowego. W przypadku roszczeń do zwolnienia z opłaty należy przedstawić odpowiedni
dokument.
Gdzie znajdą państwo informacje na temat taksy turystycznej w Lipsku?
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