
UCHWAŁA NR VII/66/2015
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU

z dnia 14 maja 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/177/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008r. 
w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., 
poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613 z późniejszymi zmianami) uchwala się , co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/177/08 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie 
ustalenia miejscowości, w których pobierana jest opłata miejscowa § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 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) Goszczanowo,

2) Gościm,

3) Lubiewo,

4) Przeborowo.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Drezdenka.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Drezdenku

Adam Kołwzan
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UZASADNIENIE

W myśl obowiązujących do dnia 31 grudnia 2005 r przepisów 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.). Zgodnie z art. 17 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, rada
gminy ustala miejscowości w których pobiera się opłatę miejscową .

Ze względu na wybudowanie i działalność Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego w
bezpośrednim sąsiedztwie Lubiatowa znacząco obniżyła się atrakcyjność tej miejscowości co ma
odzwierciedlenie w spadku ilości turystów odwiedzających Lubiatów. W celu poprawy sytuacji
zasadnym jest odstąpienie od pobierania opłaty. Wobec powyższego proponuje się wykreślić
Lubiatów z listy miejscowości, które posiadają korzystne właściwości klimatyczne i w których
pobierana jest opłata miejscowa.
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