RM.0150-10/05
Uchwała Nr XXXV/307/05
Rady Miejskiej w Stroniu l skim z dnia 21 listopada 2005 r.
w sprawie podatku od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorz dzie gminnym (j.t. Dz.U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami)
oraz art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (j.t.
Dz.U. nr 9 poz. 84 z 2002 r. ze zmianami), Rada Miejska w Stroniu l skim uchwala co
nast puje:
§1
Stawk roczn podatku od posiadania psów ustala si w wysoko ci 50,00 zł od jednego psa.
§2
1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do dnia 31 marca roku
podatkowego, a w przypadku powstania obowi zku podatkowego w ci gu roku w
terminie 14 dni od dnia powstania obowi zku podatkowego. W przypadku powstania lub
wyga ni cia obowi zku podatkowego w ci gu roku podatkowego, podatek ustala si
proporcjonalnie do liczby miesi cy, w których istniał obowi zek podatkowy.
2. Obowi zek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesi ca nast puj cego po
miesi cu, w którym powstały okoliczno ci uzasadniaj ce powstanie tego obowi zku i
wygasa z upływem miesi ca, w którym ustały okoliczno ci uzasadniaj ce ten
obowi zek.
§3
Wpłaty podatku mo na dokonywa bezpo rednio na konto Gminy Stronie l skie.
§4
Wykonanie uchwały powierza si Burmistrzowi Stronia l skiego.
§5
Traci moc Uchwała Nr XXIII/227/04 Rady Miejskiej w Stroniu l skim z dnia 8 listopada 2004
r. w sprawie wysoko ci stawek podatków i opłat lokalnych oraz okre lenia wzorów informacji
i deklaracji w sprawie podatku od nieruchomo ci, rolnego i le nego.
§6
Uchwała wchodzi w ycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urz dowym
Województwa Dolno l skiego z moc obowi zuj c od 1 stycznia 2006 r.
§7
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urz dowym Województwa Dolno l skiego.
Piecz podłu na
Przewodnicz cy Rady Miejskiej
w Stroniu l skim
Ryszard Suli ski
nieczytelny podpis

