
UCHWAŁA NR XIII/128/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 28 października 2015 r.

w sprawie opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 17 ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. b), lit c) i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy 
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) oraz 
Uchwały Nr VII/66/2015 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia 

miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. LUB 2015.956), uchwala się co 
następuje:

§ 1. 1. Niniejszą uchwałą Rada Miejska w Drezdenku:

1) wprowadza opłatę miejscową;

2) określa wysokość stawek opłaty miejscowej;

3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty miejscowej;

4) zarządza pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa, określa inkasentów, termin płatności dla inkasentów 
oraz wynagrodzenie za inkaso.

§ 2. 1. Wprowadza się opłatę miejscową na terenie miejscowości określonych w Uchwale Nr VII/66/2015 
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 14 maja 2015 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana 
jest opłata miejscowa (Dz. Urz. Woj. LUB 2015.956).

§ 3. 1. Opłata miejscowa wynosi 2,18 zł za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

§ 4. 1. Opłata jest płatna za każdą rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na rachunek organu 
podatkowego, z zastrzeżeniem § 5.

§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa.

2. Inkasentami opłaty miejscowej ustala się sołtysów wsi:

1) Lubiewo – Janusz Domiński;

2) Gościm – Sylwia Słomińska;

3) Goszczanowo – Dariusz Barylski;

4) Przeborowo – Kazimierz Jaruch.

§ 6. 1. Inkasentom opłaty miejscowej przysługuje wynagrodzenie w wysokości 10 % zainkasowanych 
i odprowadzonych opłat.

§ 7. Inkasenci pobierający opłatę miejscową zobowiązani są wpłacić ją na rachunek lub w kasie Urzędu 
Miejskiego w Drezdenku w terminie do 5 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 9. Traci moc uchwała Nr VIII/76/2015  Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 17 czerwca 2015 r.  
w sprawie opłaty miejscowej.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały w sprawie określenia dziennych stawek opłaty miejscowej, jej poboru oraz terminów

płatności wynika z art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych

(t.j.Dz.U. z 2014 roku, poz. 849 ze zm. ).
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