UCHWAŁA NR XVII/133/2004
RADY GMINY W CZERNIKOWIE
Z DNIA 7 GRUDNIA 2004
w sprawie podatku od posiadania psów na rok 2005

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art.40 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nrl42 poz.1591; Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220;
Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr
80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203)
oraz art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z
2002 r.Nr 9, poz. 84; Nr 200, poz 1683; Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 874; Nrl 10, 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 i Nr 123, poz. 129 ) i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października
2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach
lokalnych ( M. P. z 2004 r. Nr 46, poz. 794 )
Rada Gminy uchwala
co następuje:
§1

Ustala się podatek od posiadania psów w następującej wysokości:
a) od pierwszego psa
22,00 zł
b) od drugiego psa i każdego następnego
25,00 zł
§2

Ustala się stawkę podatku od posiadania psów w wysokości
a) od pierwszego psa
11,00 zł
b) od drugiego psa i każdego następnego
12,50 zł
jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło w ciągu roku podatkowego.
§3
Podatek jest płatny w danym roku podatkowym najpóźniej do 30 czerwca bez wezwania.
Należność należy wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub u sołtysa przy płaceniu drugiej raty
podatku od nieruchomości i rolnego.
§4
Wysokość inkasa sołtysa ustala się w wysokości 40 % od zebranej przez sołtysa kwoty
podatku..
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Czesław Makowski
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