
Uchwała Nr 78/XV/04
Rady Gminy w Przyrowie

z dnia  30 listopada 2004 roku

w sprawie: podatku od posiadania psa

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, at. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990  roku  o  samorządzie  gminnym /  tj.  Dz.U.  Nr  142,  poz.  1591  z  2001r  ze  zm.  2002 roku
Dz.U.Nr 23 poz.220,  Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz.U. Nr 113 poz.984, Nr 214 poz. 1806 z 2003 roku,
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz. 1203, art. 4 ust. 1
ustawy z  dnia  20  lipca  2000r.  o  ogłoszeniu  aktów  normatywnych  i  niektórych  innych  aktów
prawnych /Dz.U. Nr 62 z 2000r. poz. 718 z 2001r Dz. U. Nr 46 poz.499 z 2002 r. Dz. U. Nr 74 poz.
676 z 2002 r. Dz. U. Nr 113 poz. 984 z 2003 r. Nr 65 poz. 595, z 2004 r. Nr 96 poz. 959/, art. 13 w
związku z art.14 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych / Dz.
U. Nr 9 poz. 84 z 2002r ze zm. Dz. U. Nr 200 poz. 1683 w 2003r. Nr 96 poz.874, Nr 188 poz. 1840,
Nr 200 poz. 1953, Nr 203 poz. 1966, w 2004r. Nr 92 poz. 880, 884, Nr 96 poz. 959, Nr 123 poz.
1291/  oraz  Obwieszczenie  Ministra  Finansów  z  dnia  26  października  2004  roku  w  sprawie
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych / M.P. Nr 46 poz.
794 z dnia 26.10.2004r./

Rada Gminy w Przyrowie uchwala:

§ 1

Ustala się roczny podatek za posiadanie psa od osób fizycznych posiadających psy:
1. od jednego psa w wysokości zł. 20.-
2. od każdego następnego po zł. 30.-

§ 2

Ustala się termin płatności podatku  bez wezwania do dnia 30 czerwca każdego roku lub w ciągu
dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.
Osoby,  które  wejdą  w  posiadanie  psa  po  30  czerwca  roku  podatkowego  opłacają  podatek  w
wysokości ½ stawki rocznej.                                 

§ 3

Podatku od posiadania psów nie pobiera się od osób , których wyłącznym źródłem utrzymania jest
emerytura lub renta inwalidzka i prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe- od jednego psa .

§ 4

Ustala się sołtysów inkasentami podatku od posiadania psów , z wynagrodzeniem 40% zebranej
kwoty podatku.



§ 5

Traci moc uchwała Nr 10/II/2002 z dnia 11 grudnia 2002 roku

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego  i  na  tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Przyrowie.

§ 8

Uchwała  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  po  jej  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 roku.

  Przewodniczący

  RADY GMINY

                (-) Rajmund Michalik  


