
Uchwala Nr X/60/03
Rady Gminy Regnów

z dnia 04 grudnia 2003 roku

w sprawie ustalenia stawek podatku od posiadania psów

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 8, artAOust.! i artA2 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591, z 2002r. nr 23, poz. 220, nr
62 poz.558, nr 113 poz. 984, nr 153 poz. 1271, z 2003 nr 214, poz. 1806, nr 80, poz.717 i nr
162 poz. 1568) oraz art. 13 ust. 1 i art.14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i
oplatach lokalnych ( Dz. U. z 2002 roku Nr 9 poz. 84, nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. nr 96,
poz. 874 i nr 110, poz. 1039) Rada Gminy Regnów uchwala, co nastepuje:

§ 1.
Ustala sie roczna stawke podatku od posiadania psów w wysokosci 20,00 zl. od
jednego psa.

§ 2.
Zarzadza sie co nastepuje:
1. Podatek na terenie gminy jest platny do rak inkasentów tj. soltysów w danym

solectwie w terminach:
- I rata - 15 maja, II rata - 15 wrzesien,

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 dla inkasentów w wysokosci 11 % od zainkasowanej kwoty.

§ 3.
W roku 2004 zwalnia sie z podatku posiadanie psów:
l. utrzymywanych w celu pilnowania samodzielnych gospodarstw domowych

nalezacych do osób w wieku ponizej 65 lat - od jednego psa,
2. utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych -powyzej dwóch psów,

§ 4.
Traci moc uchwalaNr 111/20/02Rady GminyRegnówz dnia 5 grudnia 2002 roku w
sprawieustaleniapodatkuod posiadaniapsów.

§ 5.
Wykonanieuchwalypowierzasie WójtowiGminyRegnów.

§ 6.
Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Lódzkiego
i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia z moca obowiazujaca od
Ol stycznia 2004 roku.
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