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Uchwa a Nr ___/5/___/09

Rady Miejskiej w I owej

z dnia __________ 2009 r.

w sprawie : zarz dzenia poboru op aty od posiadania psów, wyznaczenia inkasentów i wysoko ci
wynagrodzenia za inkaso

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorz dzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm. 3) oraz art. 19 pkt 1 i
pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i op atach lokalnych (tekst jednolity Dz.U.
z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z pó n. zm. 4) Rada Miejska w I owej uchwala, co nast puje:

§ 1. Na terenie wiejskim zarz dza si  pobór op aty od posiadania psów w drodze inkasa.
§ 2. Do poboru op aty od posiadania psów w poszczególnych so ectwach wyznacza si  nast puj cych
inkasentów:

1) Beata Kwiatkowska – so ectwo Borowe,
2) Beata Andruszewska – so ectwo Klików,
3) Franciszek Paczkowski – so ectwo Czerna,
4) Maciej Beszterda – so ectwo aganiec,
5) Karol Ostrowski – so ectwo Szczepanów,
6) Dariusz Nied wiecki – so ectwo Wilkowisko,
7) Zbigniew Bednarek – so ectwo Kowalice,
8) Jan S ocki – so ectwo Konin aga ski,
9) Jan Dromarecki – so ectwo Czy ówek,
10) Leokadia Ziaja – so ectwo Jankowa aga ska.

§ 3. Okre la si  wynagrodzenie za inkaso w wysoko ci 10% od zainkasowanych wp at z tytu u op aty
od posiadania psów.
§ 4. Na terenie miejskim, pobór op aty od posiadania psów:

1) przy zap acie gotówkowej – dokonywany jest w kasie Urz du Miejskiego w I owej,
2) przy zap acie bezgotówkowej – na rachunek gminy I owa.

§ 5. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej.

§ 6. Uchwa a wchodzi w ycie w terminie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego i obowi zuje od 1 stycznia 2010 r. 5

3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241.

4 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 220, poz.
1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847 oraz z 2008 r. Nr
93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 i Nr 223, poz. 1463.

5 Niniejsza uchwa a by a poprzedzona uchwa  z dnia 16 grudnia 2008 r. Rady Miejskiej w I owej
Nr 198/5/XXI/08 w sprawie zarz dzenia poboru podatków i op at lokalnych w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów i wysoko ci wynagrodzenia za inkaso (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego Nr 139,
poz. 2212), która w zakresie uregulowanym w niniejszej uchwale traci moc z dniem 1 stycznia 2010
r.


