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UCHWAŁA Nr XLIV/349/2009 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU
z dnia 30 października 2009 r.
w sprawie: opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 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, Nr 167, poz. l759; 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. 1218; z 2008 r. nr
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz. 420) i art. 18a, art. 19 pkt 1) litera f. pkt
2) i 3) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr
225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz.
1828, Nr 251, poz. 1847; z 2008r Nr 93, poz. 585,
Nr 116, poz. 730; z 2009 r. Nr 56, poz. 458, Nr
223, poz. 1463), uchwala się co następuje:
§1. Uchwała niniejsza dotyczy:
1) wprowadzenia na terenie gminy i miasta Nowy
Tomyśl opłaty od posiadania psów;
2) określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów;
3) określenia zasady ustalania i poboru oraz terminów płatności opłaty od posiadania psów;
4) zarządzenia poboru opłaty od posiadania psów
w drodze inkasa,
5) wyznaczenia inkasentów opłaty od posiadania
psów,
6) określenia terminu płatności dla inkasentów,
7) wprowadzenia i określenia wynagrodzenia dla
inkasentów,
8) wprowadzenia zwolnień od opłaty od posiadania psów.
§2. Wprowadza się na terenie gminy i miasta
Nowy Tomyśl opłatę od posiadania psów.
§3. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania
psów na terenie gminy i miasta Nowy Tomyśl w
wysokości 60,00 zł od jednego psa.
§4.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez
wezwania jednorazowo do 15 marca lub w dwóch
ratach; pierwsza do 15 marca, druga do 15 września, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia w ciągu roku podatkowego w terminie 14
dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszcze-

nia opłaty w ciągu roku podatkowego, wysokość
opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy,
w których istniał obowiązek jej zapłaty.
2. 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.
§5. Wyznacza się inkasentów opłaty od posiadania psów z terenu wsi w osobach:
1) Pani Łucja Binaś na terenie wsi Boruja Kościelna;
2) Pani Lucyna Kańska na terenie wsi Boruja
Nowa;
3) Pan Leszek Drążkowiak na terenie wsi Bukowiec;
4) Pan Krzysztof Rupa na terenie wsi Cicha Góra;
5) Pani Jolanta Puchalska na terenie wsi Chojniki;
6) Pan Roman Pawłowski na terenie wsi Glinno;
7) Pan Stefan Schulz na terenie wsi Grubsko;
8) Pani Genowefa Woźniak na terenie wsi Jastrzębsko Stare;
9) Pan Henryk Kahl na terenie wsi Kozie Laski;
10) Pani Ewa Dzikowska na terenie wsi Paproć;
11) Pan Bogusław Nawrot na terenie wsi Przyłęk;
12) Pan Mieczysław Szczechowiak na terenie wsi Róża;
13) Pani Maria Bilska na terenie wsi Nowa Róża;
14) Pan Janusz Purtak na terenie wsi Sękowo;
15) Pani Maria Piekarczuk na terenie wsi Sątopy;
16) Pan Adam Krym na terenie wsi Stary Tomyśl;
17) Pan Józef Kubiak na terenie wsi Szarki;
18) Pani Danuta Sobieraj na terenie wsi Wytomyśl.
§6. Posiadacze psów w mieście uiszczają opłatę
w kasie Urzędu Miejskiego w Nowy Tomyślu ul. Poznańska nr 33 lub na rachunek Urzędu Miejskiego
w Banku PKO BP w Nowym Tomyślu Nr 44 1020
4144 0000 6902 0078 2953
§7.1. Terminem płatności dla inkasentów jest
trzeci dzień następujący po ostatnim dniu, w którym wpłata opłaty powinna nastąpić.
2. Za zwłokę w rozliczeniu zainkasowanych kwot
opłaty od posiadania psów w terminie określonym
w ustępie 1, naliczane będą odsetki, zgodnie z przepisami działu III ustawy - Ordynacja podatkowa.
§8. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od
posiadania psów w wysokości 10% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.
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§9. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:
1) posiadanie jednego psa utrzymywanego dla
strzeżenia gospodarstw domowych nie będących gospodarstwami rolnymi na terenie wsi;
2) posiadanie psów przyjętych na utrzymanie z
Punktu Przechowania Psów w Glinnie na okres
jednego roku podatkowego.
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§11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do opłaty od posiadania psów obowiązującej w 2010 roku.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
(-) mgr inż. Piotr Szymkowiak

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Tomyśla.
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UCHWAŁA Nr LXII/862/V/2009 RADY MIASTA POZNANIA
z dnia 3 listopada 2009 r.
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok
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 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 i Nr 116, poz. 1203, 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 52, poz. 420), art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych1) (Dz.U. z
2006 r. Nr 121, poz. 844, z 2005 r. Nr 143, poz.
1199, z 2006 r. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz.
1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr
251, poz. 1847, z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116,
poz. 730 i Nr 223, poz. 1463 oraz z 2009 r. Nr 56,
poz. 458), uchwala się, co następuje:
§1. Określa się roczną wysokość stawek podatku
od nieruchomości:
1. Od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
– 0,77 zł od 1 m2 powierzchni;
2) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,04 zł od
1 ha powierzchni;
3) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 0,39 zł od 1 m2 powierzchni.
2. Od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych – 0,65 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej – 20,51 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,57 zł od 1 m2 powierzchni
użytkowej;
4) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych – 4,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
– 6,88 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
6) wolno stojących budynków gospodarczych
wykorzystywanych wyłącznie na zaspokojenie własnych potrzeb podatnika i związanych z
prowadzeniem gospodarstwa domowego, nie
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, z wyjątkiem garaży - 3,44 zł od 1 m2
powierzchni użytkowej.
3. Od budowli – 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o
podatkach i opłatach lokalnych.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania.
§3. Traci moc uchwała Nr XLIV/550/V/2008 Rady
Miasta Poznania z dnia 4 listopada 2008 r. w sprawie
wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do
poboru podatku na 2010 rok.
Przewodniczący
Rady Miasta Poznania
(-) Grzegorz Ganowicz

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego towarów między państwami
członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992)
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z
20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii
Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.
1)
1)

