
 
UCHWAŁA XIII60/2003 RADY GMINY W WIŚLICY z dnia 16.XII. 2003 r.
W sprawie podatku od posiadania psów , terminów płatności i sposobu jego poboru. 
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 2001 r. z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Dz.U. Nr 62, poz. 558, i Dz.U. Nr113, poz. 984)oraz art. 14 pkt 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, zm., Dz. U. Nr 200, poz. 1683, oraz z 2003 r. Dz. U. Nr 96. poz. 874, dz. U. Nr 110, poz. 1039 i Nr 188, poz. 1840), obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2003 r. w sprawie wysokości górnych. stawek kwotowych w podatkach i i opłatach lokalnych(M.P. Nr 51, poz. 802), art. 4 ust. ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718) RADA GMINY w WIŚLICY uchwala co następuje: 
§l 
Stawka roczna podatku od posiadania psa 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. Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca w którym podatnik wyzbył się posiadania psa. 
§3 
Podatek za rok podatkowy 2004 płatny będzie do dnia 15~go marca 2004 r. roku podatkowego. 
§4 
Podatek pobierany jest przez inkasentów, którymi będą sołtysi 
	

§5 
Za pobranie podatku przysługuje inkasentowi wynagrodzenie w wysokości 10% od zainkasowanej kwoty podatku. 
§6 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§7 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r. 
§8 
Traci moc uchwała Nr III/16/2002 z dnia 16 grudnia 2002 r. 
Podatek pobierany jest przez inkasentów, którymi będą sołtysi. 
§5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
§6 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie z dniem l stycznia 2004 r. 
§7 
Traci moc uchwała Nr III/16/2002 r. z dnia 16 grudnia 2002r. 


