
 
 

 
 
               
                                                    Uchwała Nr IIII/014/06 
                                                    Rady Miejskiej w Drezdenku 
                                                    z dnia 28 grudnia 2006 roku 
 
 
 
w sprawie :    uchylenia uchwały  Nr XLII/367/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia  

28 listopada 2005 roku w sprawie  ustalenia wysokości opłaty                       
administracyjnej oraz uchwały nr LIII/441/06 Rady M iejskiej                          
w Drezdenku z dnia 28 września 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty administracyjnej 

 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.  8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym ( tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),art. 13 ustawy z 
dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej ( Dz.U. z 2006 roku, Nr 225 poz. 1635) oraz 
art. 5 ustawy z 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych  ( tekst jednolity z 2005 roku, Dz. U. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.)        
 
  
                                                    uchwala się, co następuje:                     
 
 
                                                                  §  1 
Uchyla się uchwałę Nr XLII/367/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada 2005         
roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty administracyjnej oraz uchwałę Nr LIII/441/06 
Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 września 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości 
opłaty administracyjnej. 
 
                                                                    §  2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 
 
                                                                    §  3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007 roku. 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 
 
 
 



 
 
 

Uzasadnienie 
 
 

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku ( Dz. U. Nr 225 poz. 1635 )  
o opłacie  skarbowej  wprowadzono  zmiany w przepisach obowiązujących w ustawie  
z dnia  12 stycznia 1991 roku o podatkach i  opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 roku Nr  121 
poz. 844 i Nr 220 poz. 1601 
 

1) w art. 1  uchyla się pkt 6; 
2) uchyla się art. 18 
3) w art. 19  pkt.1 uchyla się lit. c 

 
Zmiany te dotyczą opłaty administracyjnej, która z dniem 1.01.2007 r. będzie zastąpiona 
opłatą  skarbową. 
 


