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UCHWALA NR XVII/97/04
RADY GMINY REGNÓW
z dnia 02 grudnia 2004 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r .Dz. U. Nr 23, poz.220 ,Nr 62, poz .558, Nr 113,
poz.984 ,Nr 153, poz.1271,Nr 214,poz.1806,z 2003r,Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, z
2004r. Nr 102, poz.155 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 pkt. 1-3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych) (Dz.U. z 2002r.Nr 9, poz.84, Nr 200, poz.1683,
z 2003r.Nr 96, poz.874, Nr 110, poz.1039, Nr 188, poz.1840, Nr 200, poz.1953 i Nr 203,
poz.1966 oraz z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959 i Nr 123, poz.1291) Rada
Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ l. Ustala sie roczna stawke podatku od posiadania psów w wysokosci 20,00 zl od jednego
psa.

§ 2. l.Podatek od posiadania psów platny jest bez wezwania do rak inkasentów tj. soltysów w
danym solectwie w terminie do dnia 15 maja roku podatkowego ,a w przypadku
powstania obowiazku podatkowego w ciagu roku, w terminie 14 dni od dnia
powstania obowiazku podatkowego bezposrednio na konto Urzedu Gminy Regnów.

2.Jezeli obowiazek podatkowy powstal lub wygasl w ciagu roku podatkowego, podatek
za ten rok ustala sie proporcjonalnie do liczby miesiecy, w których istnial obowiazek.

§ 3. Ustala sie prowizje za pobór podatku od posiadania psów w wysokosci 11 % od
zainkasowanej kwoty wplaconej w terminie na konto Urzedu Gminy Regnów.

§ 4. Wykonanie uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Regnów.

§ 5. Traci moc Uchwala nr X/60/03 z dnia 04 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia podatku
od posiadania psów.

§ 6. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Lódzkiego.


