RADA MIEJSKA
w Jaworzynie
Slaskiej
UCHWALA NR XV/5111jJ
RADY MIEJSKIEJ W JAWORZYNIE SLASKIEJ
Z DNIA 28.11.2003

W sprawie: ustalenia wysokosci rocznych stawek podatku od posiadania psów na
terenie gminy Jaworzyna Sl. na rok 2004.

Na podstawie: art.18, ust2, pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorzadzie gminnym
/jednolitytekst - OZU.NR 142, poz.1591 z 200 Ir. z pózniejszymi zmianami/
oraz art.14, pkt 1,2,3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach
lokalnych / jednolity tekst - DZ.U z 2002r. NR 9, poz.84 - z póznozmianami/
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 pazdziernika 2003r./MP z
2003r. NR 51 poz.802/.
Rada Miejska w Jaworzynie Sl. uchwala:

§1

Ustala sie roczna stawke podatku od kazdego psa 10,- zl na rok podatkowy 2004.

§2

Podatek jest platny jednorazowo bez wezwania w terminie do 15.06.2004r. lub w ciagu
miesiaca od daty wejscia w posiadanie psa.

§3

Zarzadza sie pobór podatku w formie inkasa.
1. Na terenie miasta Jaworzyna Sl. wyznacza sie inkasenta - Zaklad Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej ul.Swidnicka 9.
2. Usluga w zakresie poboru podatku, o której mowa w pkt 1jest wykonywana
nieodplatnie.
3. Inkasentami na terenie solectw sa soltysi wsi.
4. Usluga w zakresie poboru podatku, o której mowa w pkt 3 jest wykonywana odplatnie
w wysokosci 5% od kwoty pobranej.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta Jaworzyna Sl.

§5

Traci moc uchwala Nr II/12/2002r. Rady Miejskiej w Jaworzynie SI. z dnia 04.12.2002r. \\
sprawie ustalenia wysokosci rocznych stawek podatku od posiadania psów na terenie gmin
miasta Jaworzyna SI. na rok 2003 (Dz.U.Wojew.Dolnosl. Nr 258 poz.4053 zmiana Dz.U
Woj.Dolnosl. Nr 48 poz.lI33).

§6

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku UrzedoV
Województwa Dolnoslaskiego z moca od Ol stycznia 2004r.

UZASADNIENIE
Zgodnie z art.20 ust 1ustawy z dn. 12 stycznia 1991r. o podatkach i oplatach
lokalnych (Dz.Unr 9, poz.84 z 2002r. - jednolity tekst - z pózn.zm.) górna granica stawki
kwotowej okreslonej w art.14 pkt 1 ww ustawy, poczynajac od 2003 roku corocznie podlega
podwyzszeniu na nastepny rok podatkowy, z uwzglednieniem wskaznika wzrostu cen
detalicznych towarów i uslug konsumpcyjnych i sa zaokraglane w góre do pelnych groszy.
Zgodnie z art.14 pkt 1 rada gminy ustala wysokosc stawek podatku od posiadania psów, z tym
ze podatek od jednego psa nie moze przekraczac 50,30 zl rocznie.
W 2003r. w ewidencji figuruja 243 psy. Przewidywany przypis podatku na 2004r. wyniesie
2.430,- zl wg proponowanej stawki 10,-zl.
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