
UCHWAŁA NR XXVII/201/2012
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 18 października 2012 r.

w sprawie opłaty miejscowej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 1 pkt 1 i art. 19 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 .r Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) oraz 
Uchwały Nr XXVI/177/08 z dnia 28 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest 
opłata miejscowa, uchwala się co nastepuje: 

§ 1. Określa się stawkę opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę 
w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach: Lubiewo, Gościm, Lubiatów, 
Goszczanowo, Przeborowo, Zagórze, w wysokości: 2,17 zł. za każdy dzień pobytu 

§ 2. Zarządza się na terenie gminy pobór opłaty miejscowej w drodze inkasa. 

§ 3. Inkasentami opłaty, o której mowa w § 1 ustala się sołtysów wsi: 

1) Lubiewo – Stanisław Domiński 

2) Gościm – Elżbieta Sklarska 

3) Lubiatów – Danuta Saj 

4) Goszczanowo – Irena Wiśniewska 

5) Przeborowo – Kazimierz Jaruch 

6) Zagórze – Andrzej Kaźmierczak. 

§ 4. Za pobieranie opłaty miejscowej dla osób wymienionych w § 3 ustala się wynagrodzenie za inkaso 
w wysokości 10 % skasowanych kwot. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XIV/109/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 03 listopada 2011 r. w sprawie 
opłaty miejscowej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Obowiązek podjęcia 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 2010r. Nr 95, poz.613 ze zm.). Górna stawka opłaty miejscowej na 2012 r. nie może przekroczyć 2,17 zł dziennie 
– zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 roku (M. P. z 2012 r. poz. 587). Stawki te corocznie podlegają 
podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług 
konsumpcyjnych. 
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