UCHWAŁA NR XI /68/ 2007
RADY GMINY W POLSKIEJ CEREKWI
z dnia 06 grudnia 2007r.

w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2001 r. - Dz. U. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z
2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116,
poz.1203, r 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr
181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz.974); ); oraz art.18a, ust.1 i
art.19 pkt.1, lit.f ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych
(tekst jednolity z 2006r. Nr 121, poz.84 ; z 2005r. nr 143, poz.1199, z 2006r. nr
220,poz.1601, nr 225, poz.1635, nr 249, poz.1828, nr 251, poz.1847, nr 245,
poz.1775, nr 249, poz.1828), Rada Gminy w Polskiej Cerekwi uchwala , co
następuje:
§ 1.
Wprowadza się na terenie Gminy Polska Cerekiew opłatę od posiadania psów w
wysokości 20,00 zł. od jednego psa rocznie posiadanego przez osoby fizyczne
§ 2.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 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, opłatę zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w
którym istniał obowiązek 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.
§ 3.
Opłatę od posiadania psów uiszcza się w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek
bankowy Urzędu Gminy w Polskiej Cerekwi
§ 4.
Traci moc Uchwała Nr X/82/2003 Rady Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 2 grudnia
2003r. w sprawie ustalenia stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i
zwolnień od tego podatku

§ 5.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Polskiej Cerekwi
§ 6.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego
i wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia, z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2008r.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jerzy Kołeczko

