
Uchwała Nr 17/05/III/06
Rady Miejskiej w Iłowej

z dnia 14 grudnia 2006r.

w sprawie : ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów.

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o 
samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r. Dz.U.Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami ) 
oraz art.13 i  art.14 ustawy z dnia  12 stycznia  1991r.  o podatkach i  opłatach lokalnych (  tekst 
jednolity z 2006r. Dz.U.Nr 121, poz. 844 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.
1. Ustala się  wysokość stawek podatku od posiadania psów:

1) od jednego psa 19 zł rocznie,
2) od drugiego psa 28 zł rocznie,
3) od każdego następnego psa 38 zł rocznie.

 2. Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po  miesiącu,  
     w którym podatnik został posiadaczem psa.
 3. Jeżeli obowiązek powstał w ciągu roku podatkowego, podatek za ten rok ustala się  
     proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

§ 2.
 1. Ustala się termin płatności podatku od posiadania psów do dnia 15 marca roku  podatkowego.
 2. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 terminem płatności jest piętnasty dzień miesiąca po   
     miesiącu, w którym podatnik został posiadaczem psa.

§ 3.
 1. Określa się następujące zasady ustalania podatku od posiadania psów:

1) z terenu wiejskiego na podstawie wykazów sporządzanych przez sołtysów lub na podstawie 
indywidualnych zgłoszeń posiadaczy psów  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej do 
dnia  28 lutego roku podatkowego,

2) z  terenu  miasta  na  podstawie  wykazów  list  sporządzanych  przez  osoby  dostarczające 
decyzje wymiarowe dotyczące innych podatków lub na podstawie indywidualnych zgłoszeń 
posiadaczy  psów  w  siedzibie  Urzędu  Miejskiego  w  Iłowej  do  dnia  28  lutego  roku 
podatkowego.

  2. Na podstawie  indywidualnych zgłoszeń posiadaczy psów w siedzibie Urzędu  Miejskiego
      w Iłowej po dniu 28 lutego roku podatkowego.

§ 4.
Z podatku od posiadania psów zwalnia się  posiadanie psa utrzymywanego w celu wykonywania 
pracy dozorcy nocnego – od jednego psa.

§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.

§ 6.
Traci moc Uchwała Nr 259/4/XXXIII/05 Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 29 grudnia 2005r.

§ 7.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego.


