
Uchwała Nr XXI/120/2004 z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,

określenia zasad ustalania, poboru i terminu płatności oraz zarządzenia

poboru tego podatku w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 14 pkt 1, 2 i 3

ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z

2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami) oraz przy uwzględnieniu obwieszczenia

Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych

granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M. P. Nr 46, poz.

794) - Rada Gminy, po zapoznaniu się z opinią i wnioskami Komisji Budżetowej,

Działalności Gospodarczej i Mienia Komunalnego uchwala, co następuje:

§1

1.Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 20,00 zł

od jednego psa.

2.Opodatkowaniem podlegają psy od szóstego miesiąca życia.

3.Podatek płatny jest bez wezwania w terminie do 15 marca roku podatkowego,

a w przypadku powstania obowiązku podatkowego po tej dacie, w terminie 30

dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

4.W przypadku powstania obowiązku podatkowego po 30 czerwca roku

podatkowego, podatek pobiera się w wysokości polowy stawki określonej w

ust. 1.

§2

1.Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa.

2.Inkasentami podatku od posiadania psów w poszczególnych sołectwach gminy

Żyrzyn będą sołtysi.

3.W przypadku sołectw Parafianka i Osiny, gdzie sołtysi są radnymi rady gminy,

inkasentami, o których mowa w ust. 2 będą:

a)w Parafiance - Pan Henryk Wolski - członek Rady Sołeckiej w Parafiance,

b)w Osinach - Pani Wiesława Trybuła - członek Raddy Sołeckiej w Osinach.

4.Określa się wynagrodzenie inkasentów w wysokości 25% zainkasowanych

kwot podatku.

§3



Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego

oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy i w sołectwach.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn.

§5

Traci moc uchwała Nr XXV/136/96 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 12 listopada

1996 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów,

terminu płatności i sposobu jego poboru.

§6

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku

Urzędowym Województwa Lubelskiego.


