UCHWAŁA Nr XXXIII/595/08
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 13 listopada 2008 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) i art. 19 pkt. 1lit.”f” ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z póź. zm.).
Rada Miejska w Stalowej Woli
uchwala, co następuje:
§1
Określa się roczną stawkę opłaty od posiadania psów przez osobę fizyczną w wysokości 40,- zł od
jednego psa oraz 28,- zł za każdego następnego.
§2
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 czerwca roku
podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie,
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których
nie istniał obowiązek jej zapłaty.
3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku
i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
4. Podstawę opłaty zaokrągla się do pełnych złotych, w ten sposób, że końcówki kwot
wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy
podwyższa się do pełnych złotych.
§3
Wpłaty opłaty od posiadania psów dokonuje się na rachunek bankowy Urzędu Miasta
w Stalowej Woli.
§4
Traci moc Uchwała Nr XVII/226/07 Rady Miejskiej z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.
§5
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

