
Uchwała Nr XXVI/177/08 
Rady Miejskiej w Drezdenku 
z dnia 28 sierpnia 2008 roku 

 
w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa. 
 
Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym              
tj. z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z art.17 ust.5 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. z 2006r Dz. U. Nr121, poz.844 ze zm.) 
oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2007 roku w sprawie warunków, jakie 
powinna spełniać miejscowość, w której można pobierać opłatę miejscową (Dz.U. Nr249 
poz.1851) Rada Miejska w Drezdenku uchwala, co następuje: 
 
§ 1 
Ustala się następujące miejscowości położone na terenie Gminy Drezdenko, spełniające 
minimalne warunki klimatyczne, krajobrazowe oraz umożliwiające pobyt osób fizycznych                    
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, co stanowi podstawę                       
do pobierania opłaty miejscowej w tych miejscowościach: 
1) Lubiewo 
2) Gościm 
3) Lubiatów 
4) Goszczanowo 
5) Przeborowo 
 
§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 
 
§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Drezdenku 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Uzasadnienie: 
 
W myśl obowiązującego do dnia 31 grudnia 2005 r przepisu art..17 ust.3 ustawy o podatkach               
i opłatach lokalnych, wojewoda na wniosek rady gminy, po uzgodnieniu z ministrem właściwym 
do spraw środowiska, ustalał miejscowości, w których pobierana była opłata miejscowa. 
Powyższe przepisy zostały zmienione od dnia 1 stycznia 2006r ustawą z dnia 29 lipca 2005r                 
o zmianie  niektórych ustaw w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji 
terenowej (Dz.U. Nr 175 poz. 1462 z późn. zm.). Zmieniony od tego dnia art.17 ust.3 stanowi, 
iż Rada Ministrów, określa minimalne warunki, jakie powinna spełnić miejscowość, w której 
można pobierać opłatę miejscową. Zgodnie z art.17 ust.5 ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych, rada gminy ustala miejscowości, odpowiadające warunkom określonym                            
w Rozporządzeniu  z dnia 18 grudnia 2007 Rady Ministrów, jakie powinna spełnić miejscowość, 
w której pobiera się opłatę miejscową . 

Proponuję uznać miejscowości wymienione w projekcie uchwały w których powinna być 
pobierana opłata miejscowa ponieważ te miejscowości posiadają korzystne właściwości 
klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach. 
Na podstawie raportu Wojewódzkiego Inspektora  Ochrony Środowiska (2006r) powiat 
strzelecko drezdenecki znajduje się w strefie dopuszczającej poziom zanieczyszczenia powietrza 
brak jest danych na temat dopuszczalnych poziomów hałasu i pól elektromagnetycznych. 
Występują  na obszarze miejscowości Lubiewo, Gościm, Lubiatów, Goszczanowo, Przeborowo 
minimalne warunki krajobrazowe i warunki umożliwiające pobyt osób w celach turystycznych, 
wypoczynkowych lub szkoleniowych np 
Gościm –wieś położona przy drodze nr 158 z Gorzowa Wlkp. Do Drezdenka na północnym skraju 
Puszczy Noteckiej, południowej krawędzi doliny Noteci. Obok Gościmia znajduje się grupa jezior 
soleckich m.in. Solecko, Gostomie i Łąkie, teren atrakcyjny pod względem turystycznym                      
i przyrodniczym.  
Znajdują się :   

a) rezerwaty przyrody np. Rezerwat Przyrody Lubiatowskie Uroczyska, Rezerwat Przyrody 
Czaplisko, Łabędziniec, Czaplenice 

b) kościół neogotycki z 1898r z okazała wieżą 
c) m.in. Ośrodek Rehabilitacyjno-wypoczynkowy, Ośrodek Wczasowy za Lasem, Pensjonat 

u Jana, Pensjonat nad jeziorem Solecko 
 

Przeborowo – wieś na prawym brzegu Drawy w otoczeniu Lasów Puszczy Drawskiej (Natura 
2000 Lasy Puszczy nad Drawą) Znajduje się baza noclegowa – Willa Drawa, agroturystyka, pola 
namiotowe. 
  
Lubiewo – wieś położona na pd. brzegu jeziora Łubowo w otoczeniu Lasów Puszczy nad Drawą 
(Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą). Znajduje się Ośrodek Wczasowy Merpol, pola 
namiotowe. 
 
Lubiatów wieś położona na zach. od drogi Drezdenko – Międzychód. W pobliżu wioski znajdują 
się dwa jeziora  na północ J.Źródlane i J.Solczyk na południe od wioski. Największa osada                
w Puszczy Noteckiej (natura 2000 Puszcza Notecka). Baza noclegowa Karczma Lubiatka, domki 
campingowe schronisko młodzieżowe 
 
Goszczanowo- wieś leżąca w zachodniej części gminy Drezdenko na pn. zach. skraju Puszczy 
Noteckiej. ( Natura 2000 Puszcza Notecka) Znajduje się Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy. 
 
 


