Dziennik Urzêdowy
Województwa Wielkopolskiego Nr 244

— 22507 —

Poz. 4300

4300
UWA£A Nr XXVIII/191/08 RADY MIASTA CZARNKÓW
z dnia 27 listopada 2008 r.
w sprawie: op³aty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 oraz art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz¹dzie gminnym
(Dz.U. z 200 1 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.: Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214,
poz. 1806, z 2003 r.: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004
r.: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.: Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.: Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.
1337, z 2007 r.: Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,poz.
12187 oraz art. 18a, ust. 1, art. 19 pkt 1 lit f, pkt 2, 3 ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i op³atach lokalnych)
tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz.
1601, Nr 225, póz 1635, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847,
Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, z 2008 r. Nr 93, poz. 5857
Rada Miasta Czarnków uchwala co nastêpuje:

§1. Ustala siê na terenie miasta Czarnków op³atê od
posiadania psów w wysokoci 48,00 z³ rocznie od jednego
psa.
§2. 1. Poboru op³aty dokonuj¹ inkasenci:
- Krystian Banachowicz
- Krystyna Olendzka
- Adam Majewski
- Emilia Majewska
2. Ustala siê wynagrodzenie inkasentów w wysokoci
10% od zainkasowanej kwoty.
§3. 1. Op³ata p³atna jest bez wezwania do dnia 15 kwietnia roku podatkowego. W przypadku powstania obowi¹zku
po tym terminie, terminem p³atnoci jest dzieñ powstania
obowi¹zku podatkowego.

2. Obowi¹zek zap³aty powstaje 1 dnia kwarta³u nastêpuj¹cego po kwartale w którym nast¹pi³o wejcie w posiadanie
psa.
3. W wypadku zaistnienia okolicznoci maj¹cych wp³yw
na powstanie lub wyganiêcie obowi¹zku uiszczenia op³aty,
w³aciciele psów s¹ zobowi¹zani z³o¿yæ pisemn¹ informacjê
organowi podatkowemu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
tych okolicznoci.
4. Je¿eli obowi¹zek uiszczenia op³aty powsta³ lub wygas³ w ci¹gu roku, op³atê tê ustala siê proporcjonalnie do
liczby kwarta³ów w których istnia³ obowi¹zek.
5. Obowi¹zek uiszczenia op³aty od posiadania psa wygasa z koñcem kwarta³u, w którym zg³oszono w organie podatkowym zaistnienie okolicznoci maj¹cych wp³yw na wyganiêcie obowi¹zku.
§4. Zwalnia siê z op³aty od posiadania psów osoby, które
wesz³y w posiadanie psa z Pogotowia dla Zwierz¹t Bezdomnych w Jêdrzejewie w roku zaistnienia tego faktu i w roku
nastêpnym.
§5. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta Czarnków.
§6. Z dniem wejcia w ¿ycie niniejszej uchwa³y traci moc
uchwa³a Rady Miasta Czarnków nr XVI/95/07 z dnia 29 listopada 2007 r.
§7. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie po up³ywie 14 dni od dnia
og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego i obowi¹zuje od roku 2009.
Przewodnicz¹cy Rady
(-) Zdzis³aw Chwarcianek

