Uchwała Nr XIV/90/2007
Rady Gminy Skąpe
z dnia 30 listopada 2007r.
w sprawie wysokości stawki opłaty oraz zwolnień od posiadania psów i zarządzenia poboru tej opłaty na terenie
Gminy Skąpe
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844) uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Skąpe w wysokośc i 20,00 zł od jednego
psa.
2. Opłata płatna jest do dnia 30 września każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie
psa.
§ 2. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w formie inkasa.
2. Na inkasentów do poboru tej opłaty wyznacza się sołtysów, którzy sporządzają wykazy posiadaczy psów.
3. Rozliczenia pobranych kwot tytułem opłaty od posiadania psa dokonują osoby wymienione w ust. 2 w terminie 3 dni
od dnia dokonania poboru w Urzędzie Gminy.
4. Inkasenci opłaty od posiadania psa wymienieni w ust. 2 otrzymują wynagrodzenie prowizyjne za inkaso opłaty w
wysokości 20 % kwoty zainkasowanej.
§ 3. Wprowadza się następujące zwolnienia, poza zwolnieniami określonymi w ustawie:
1) zwalnia się od opłaty za posiadanie psów, szczeniąt do 8 tygodnia życia,
2) zwalnia się z opłaty od posiadania psów, psa po przedłożeniu zaświadczenia o szczepieniu ważnego w roku
podatkowym.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/74/2003 Rady Gminy Skąpe z dnia 11 grudnia 2003 roku w sprawie podatku od
posiadania psów na terenie Gminy Skąpe (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego z 2003 r. Nr 104 poz. 1716).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego
i obowiązuje od dnia 01 stycznia 2008 roku oraz podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń w
miejscach publicznych na terenie Gminy Skąpe.
Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mirosław Olczak

