
 
UCHWAŁA Nr XXIII/146/04 RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 15 grudnia 2004r. 
W sprawie: określenia wysokości stawek, terminów płatności, zasad ustalania poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 , art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 142, poz. 1591 , z 
późniejszymi zmianami) oraz art. 13 ,art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ,,1).( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, tekst jednolity , Nr 200, poz. 1683 z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840, Nr 200, poz. 1953, i Nr 203, 
poz. 1966, oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 880 i 884, Nr 96, poz. 959, i Nr 123, poz. 1291 ) 
i Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( MP Nr 46, poz. 794) RADA GMINY w WIŚLICY uchwala co następuje: 
§1 
Stawka roczna podatku od posiadania psów wynosi 35,OOzł od jednego psa. 
§2 
1.0bowiazek podatkowy w podatku od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik wszedł w posiadanie psa. 
2.0bowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym podatnik wyzbył się posiadania psa. 
§3 
Podatek za rok podatkowy 2005 płatny jest bez wezwania do dnia l5-go marca roku podatkowego. 
Osoba, która weszła w posiadanie psa po dniu 15 marca roku podatkowego uiszcza podatek w terminie 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. 
§4 
Podatek pobierany jest przez inkasentów, którymi będą sołtysi 
§5 
Za pobranie podatku przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 20 % od zainkasowanej kwoty podatku. 
§6 
Podatek od posiadania psów można również wpłacać w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy Gminy. 
	


§7 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§8 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2005 r. 


