
U C H W A Ł A   Nr XVII/102/04

Rady  Gminy  Gzy
            

                     z dnia 07 grudnia 2004 roku                     

w sprawie : ustalenia stawek podatku od posiadania psów.

                      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym / tekst jednolity;  Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002 r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80
poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203/, art.13 i 14 ustawy z
dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych1 / tekst jednolity ; Dz. U. z 2002 r.
Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840,
Nr 200, poz. 1953, Nr 203, poz. 1966; z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123,
poz.1291/ ,art.4 ust 1 ,art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłoszeniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. z 2002r. Nr 62, poz.718 z późniejszymi zmianami/
oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004r. w sprawie wysokości
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M. P. z 2004r. Nr 46
poz.794/ Rada Gminy Gzy  uchwala, co następuje:

                                                          § 1                                                          
 
Ustala się podatek od posiadania psów , który w stosunku rocznym wynosi 20,00  zł. 

§ 2

Zwalnia się psy służące pilnowaniu gospodarstw domowych.

§ 3

1. Podatek płatny jest w danym roku podatkowym do 30 lipca . W przypadku nabycia psa po 30
lipca  podatek  jest płatny w ciągu 14 dni  w połowie jego wysokości.

2. Posiadacz psa jest zobowiązany do uiszczania podatku w terminie określonym w ust. 1 bez
wezwania.                                                      

                                                    
   § 4

            
1. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa.
2. Inkasentami podatku są sołtysi.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 30 % 

zainkasowanego podatku.
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§ 5

Za wykonanie uchwały czyni się odpowiedzialnym Wójta Gminy.

      § 6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2005. 

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Gzy

Cezary Wojciechowski


