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Uchwała nr 5/2021 
Walnego Zebrania Członków 

z dnia 30 marca 2021 r. 
o wysokości składek członkowskich i opłat wpisowych  
w Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin 

 
Na podstawie § 15 pkt. 4 Statutu Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin Walne Zebranie Członków LOT 
Metropolia Lublin postanawia, co następuje: 

§ 1 

Ustala się następującą wysokość rocznych składek członkowskich dla poszczególnych kategorii podmiotów: 

1. Gmina Lublin:  - 315 000,00 zł 
2. Jednoosobowe spółki Gminy Lublin:  - 10 000,00 zł 
3. Spółki z udziałem Gminy Lublin: - 5 000,00 zł 
4. Instytucje kultury mające siedzibę na terenie Gminy Lublin:  - 5 000,00 zł 
5. Inne samorządy gminne i powiaty grodzkie: 

a. do 10 000 mieszkańców: - 2 000,00 zł 
b. do 20 000 mieszkańców: - 3 500,00 zł 
c. powyżej 20 000 mieszkańców: - 5 000,00 zł 

6. Samorządy powiatowe z wyłączeniem powiatów grodzkich: - 3 000,00 zł 
7. Samorządy wojewódzkie: - 10 000,00 zł 
8. Przedsiębiorcy (za wyjątkiem wymienionych w ust. 9-16): 

a. niezatrudniający osób obcych: - 500,00 zł 
b. zatrudniający do 5 pracowników: - 1 000,00 zł 
c. zatrudniający do 10 pracowników: - 1 500,00 zł 
d. zatrudniający do 20 pracowników: - 2 000,00 zł 
e. zatrudniający do 50 pracowników: - 3 000,00 zł 
f. zatrudniający ponad 50 pracowników: - 5 000,00 zł 

9. Obiekty noclegowe:  - liczba oferowanych miejsc noclegowych (bez dostawek) * 15,00 zł 
10. Obiekty gastronomiczne:  

a. mające do 40 miejsc na sali - liczba lokali * 500,00 zł 
b. mające ponad 40 miejsc na sali - liczba lokali * 1 000,00 zł 

11. Uczelnie wyższe:  - 2 000,00 zł 
12. Inne instytucje kultury:  - 1 000,00 zł 
13. Organizatorzy turystyki:  - 500,00 zł 
14. Organizacje sportowe, fundacje i stowarzyszenia:  - 1 000,00 zł 
15. Przewodnicy turystyczni:  - 500,00 zł 
16. Osoby fizyczne:  - 1 000,00 zł 
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§ 2 
1. Członkowie zwyczajni oraz wspierający są zobowiązani do uiszczenia składek członkowskich w wysokości nie niższej 

niż określonej w § 1 i określonej w deklaracji członkostwa za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy członkostwa. 
2. Wysokość składki dla obiektów noclegowych z obiektem gastronomicznym jest sumą odpowiednich kwot 

wynikających z § 1. 
3. Wysokość składki dla członków nowoprzyjętych wynosi 25% składki rocznej za każdy rozpoczęty kwartał (styczeń-

marzec, kwiecień-czerwiec, lipiec-wrzesień, październik-grudzień) członkostwa. 
§ 3 

1. Członkowie zwyczajni oraz wspierający są zobowiązani do uiszczania składek w jednej części w terminie do 30 
stycznia lub w dwóch równych częściach w terminach do 30 stycznia i 15 lipca lub w czterech równych częściach 
w terminach do 30 stycznia, 15 kwietnia, 15 lipca i 15 października. Dopuszcza się wcześniejszą wpłatę kolejnej 
części składki. Składki przekraczające wysokość określoną w § 1 i w deklaracji członkostwa mogą być wpłacane 
w dowolnym terminie.  

2. Członkowie nowoprzyjęci są zobowiązani w pierwszym roku kalendarzowym członkostwa do uiszczenia składki 
w jednej części z góry za cały okres członkostwa w danym roku liczony z uwzględnieniem § 2 ust. 2. Decyzja Zarządu 
o przyjęciu w poczet członków wchodzi w życie z dniem zaksięgowania składki na koncie LOT Metropolia Lublin. 

§ 4 
Wysokość opłaty wpisowej obowiązującej przy wstąpieniu do Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin ustala 
się na 200,00 zł. Opłata jest jednorazowa i nie podlega zwrotowi.  

§ 5 
Składki i opłaty, o których mowa w § 1 i § 4 niniejszej Uchwały, płatne są na konto Lokalnej Organizacji Turystycznej 
Metropolia Lublin: 25 2530 0008 2052 1067 4583 0001. 

§ 6 
Wysokość zadeklarowanych składek członkowskich u tych członków, których przedstawiciele, zgodnie z zapisami 
Statutu, wejdą do Rady Stowarzyszenia, musi być zachowana na tym samym lub wyższym poziomie przez cały czas 
trwania kadencji Rady Stowarzyszenia. 

§ 7 
W przypadku wprowadzenia na terenie kraju stanu nadzwyczajnego lub ogłoszenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia 
epidemicznego, każdy członek zwyczajny i wspierający jest uprawniony do złożenia do Zarządu wniosku o obniżenie 
wysokości należnych składek członkowskich na okres do końca roku kalendarzowego, w którym ww. stany zostaną 
zakończone. Decyzję w sprawie ww. wniosku podejmuje Zarząd. 

§ 8 
Rada Stowarzyszenia, w przypadkach innych niż wymienione w § 7, na wniosek członka wniesiony przez Zarząd może 
wyrazić zgodę na niższą stawkę składki niż w § 1. 

§ 9 
Składki członkowskie uprzednio wpłacone w całości lub w częściach nie podlegają zwrotowi w żadnym przypadku. 

§ 10 
Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Lokalnej Organizacji Turystycznej Metropolia Lublin. 

§ 11 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


