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Poz. 4357

4357
UCHWAŁA Nr XXV/142/2009 RADY GMINY RYCHTAL
z dnia 6 listopada 2009 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit.f
i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2006 r.
Dz.U. Nr 121, poz. 844 ze zmianami) uchwala się
co następuje:
§1.1. Wprowadza się na terenie gminy opłatę od
posiadania psa.
2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania
psów w kwocie 25,00 zł od jednego psa.
§2. Opłatę pobiera się w połowie jego wysokości ustalonej w §1, jeżeli osoba fizyczna weszła w
posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§3. Opłata płatna jest bez wezwania do 15 września każdego roku podatkowego lub w ciągu 14 dni
od dnia posiadania psa.
§4.1. Zarządza się na obszarze Gminy Rychtal we
wsiach sołeckich pobór opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa lub na rachunek bankowy Urzędu
Gminy.
2. Na inkasentów opłaty określonej w ust 1, na
obszarze sołectw wyznacza się sołtysów:
1) w sołectwie Zgorzelec – Jacek Antoniewicz
2) w sołectwie Wielki Buczek – Genowefa Konat
3) w sołectwie Proszów – Małgorzata Domagała

4) w sołectwie Stogniewice – Jerzy Hojeński
5) w sołectwie Drożki - Regina Sieradzka
6) w sołectwie Krzyżowniki – Piotr Augustynek
7) w sołectwie Sadogóra – Edmund Poszwa
8) w sołectwie Rychtal – Andrzej Stężały
9) w sołectwie Skoroszów- Andrzej Uruski
10) w sołectwie Darnowiec – Marek Niwa
3. Ustala się wynagrodzenie w wysokości 5.00 zł
od jednego psa, za którego została pobrana opłata.
§5. Terminem płatności dla inkasentów jest dzień
następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata
opłaty powinna nastąpić.
§6. Traci moc uchwała nr XVI/106/2008 z dnia
29 października 2008 roku w sprawie podatku od
posiadania psów.
§7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Rychtal.
§8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Gminy w Rychtalu
(-) Adam Bakalarz

