Uchwała Nr XX /115 / 2004
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie podatku od posiadania psów w roku podatkowym 2005.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Dz. U. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,) oraz art. 14 ustawy z dnia 12
stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych 1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9 poz. 84, Nr
200, poz. 1683; z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039)
Rada Gminy w Dąbrowie
uchwala, co następuje:
§ 1. Wysokość stawki podatku od posiadania psów ustala się na kwotę 13 zł za
jednego psa.
§ 2. Zwalnia się od podatku od posiadania psów, jednego psa utrzymanego przez
właścicieli gospodarstw domowych, nie będących gospodarstwami rolnymi w celu
pilnowania mieszkania lub nieruchomości.
§ 3. W przypadku, gdy posiadanie jednego lub dwóch psów wolne jest od opodatkowania, przy opodatkowaniu następnych ma zastosowanie stawka przewidziana w §1.
§ 4. Podatek płatny jest, bez wezwania do końca I kwartału roku podatkowego lub w
ciągu 14 dni od daty nabycia psa.
§ 5. Jeżeli nabycie psa nastąpiło w II połowie roku podatkowego, podatek pobiera się
w połowie stawki określonej w §1 w terminie 14 dni od nabycia psa.
§ 6. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa sołtysom poszczególnych wsi.
§ 7. Wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów wynosi 30%
zainkasowanej kwoty i wypłacane jest sołtysom w terminie do 15 dnia miesiąca po
upływie kwartału, w którym podatek był pobierany. Wynagrodzenie z tytułu inkasa
wypłacane jest w kasie Urzędu Gminy.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie na terenie gminy oraz
opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1
stycznia 2005 roku.
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Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot
Europejskich:
1). Dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych
typów transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z
17.12.1992).
2). Dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawnych Unii Europejskiej, zamieszczono w niniejszej ustawie – z dniem
uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

Uzasadnienie
do Uchwała Nr XX / 115 / 2004
Rady Gminy w Dąbrowie
z dnia 25 listopada 2004 roku
w sprawie podatku od posiadania psów w roku podatkowym 2005.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach
lokalnych obowiązkiem Rady Gminy jest ustalenie stawek podatkowych
obowiązujących na terenie gminy. Rada Gminy ustalając podatek od posiadania psa
w kwocie 13 zł kierowała się Zarządzeniem Wójta Gminy w sprawie określenia
parametrów do projektu budżetu gminy na rok 2005. Stawka podatku od posiadania
psa uchwalona na rok 2005 jest wyższa o 1 zł od stawki obowiązującej w roku 2004.
Przyjęty w uchwale zakres zwolnień jest analogiczny jak obowiązujący w roku 2004.
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