Uchwała Nr XXX/223/04
Rady Miejskiej w Drezdenku
z dnia 30 listopada 2004 roku
w sprawie:

opłaty miejscowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001roku , Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 17, ust.1,
art. 19 pkt 1 lit. b i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych (niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących
dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r.
w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów miedzy państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),
2) dyrektywy 1999 / 62 / WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za
użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187
z 20.07.1999r). Dane dotyczą ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej –
wydanie specjalne; tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.).

uchwala się, co następuje:
§1
Ustala się dzienną stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających
czasowo w celach wypoczynkowych i turystycznych w miejscowości Zagórze w wysokości
1,67 zł.
§2
1. Opłatę pobiera się za każdy dzień pobytu.
2. Do pobierania opłaty miejscowej zobowiązuje się:
 administratorów zakładowych ośrodków wypoczynkowych zlokalizowanych
w miejscowości Zagórze
 sołtysa wsi Zagórze
3. Pobierający opłatę zobowiązani są do odprowadzania zainkasowanych kwot bezpośrednio
w kasie Urzędu lub przelewem na konto bankowe.
§3
Dla inkasentów ustala się wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10 % pobranej kwoty.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko.
§5
Traci moc uchwała Nr XVII / 126 / 03 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 listopada
2003 roku w sprawie opłaty miejscowej.
§6
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2005 roku.
Z-ca Przewodniczącego Rady Miejskiej
/-/ inż. Edward Buśko

