
UCHWALA Nr VIt/63tZ0ll
RADY GMINI' r,AcK
z dnia 30 listopada 201 I r.

w sprawie: oplafy od posiadania ps6w
Na podstawie art. l8 ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia g marca 1990 r. o samorz4dzie

grninnym: Dz. LI. z 2001 r. Nr 142, poz. l59l; 2.2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Nr | 13.
po2.984, Nr 153, poz. 1211,Nr214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162. poz,. 1568: 22004
r.-Nr 102. poz. 1055, Nr ll6, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. l44l;22006 r. Ni I7. poz. l28,Nr
f 8l, poz. 1337; 22007 r. Nr48, po2.327, Nr 138, poz.974,Nr 173, poz. l2 tg; 2 2008 r. Nr 180, poz.llll, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.420. Nr 157, poz. l24l;220i0 r. Nr 28. poz. 142. Nr
28, poz. 146, Nr 106. poz. 675, Nr 40, poz.230; z20tl r. Nr | 17, poz. 679, Nr 21, poz. 3)oraz
an l8aust.l,art. l9 pkt.l lit. forazpkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia l99l r. opodatkach
i oplatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.u.2,2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz.620.Nr 225. poz.
l46l,Nr226.poz. l475; z 20l l r. Nr l02, poz. 584, Nr t t2, poz. 654) zarzqdza sig co nastqpLrjc:

sr
Wprowadza sig na terenie gminy Lqck oplatg od posiadania ps6w.

s2
Stawkq rocznq oplaty od posiadania ps6w ustala sig w wysokosci I 5,00 zl od .iedncgo psa
oraz 15,00 zl zaka?.dego nastqpnego psa posiadanego przez osobq l\zyczn4.

s3
I oplata od posiadania ps6w platna jest bez wezwania w terminic do l 5 maia roku
podatkowcgo, a w przypadku powstania obowiqzku jej uiszczenia po te.i dacie, w rerminic
l4 dni od daty powstania tego obowi4zku.
2 obowiEzek uiszczenia oplaty powstaje od pierwszego dnia miesi4ca nastgpujilcego po
nriesiqcu. w kt6rym powstaly okolicznosci uzasadniaiEce powstanie tcgo obowiqzku
i wygasa z uplywem roku, w kt6rym ustaly okolicznoSci uzasadniaj4cc tcn obowiEzck.

$4
Wykaz posiadanych ps6w do opodatkowania zlo24 soltysi w referacie podatkowym
do 30 marca roku podatkowego.

ss

l. T.arzqdza siq pob6r oplaty w drodze inkasa.
2. lnkasentami oplaty we wsiach sq soltysi.
3. lJstala siq wynagrodzenie za inkaso w wysokoSci 25% od kwoty zainkasorvanej

i wplaconc.j w tcrminie okreSlonym w $ 7 na konto gminy Lqck.

$6

, Oplaty mozna dokonywa6 u soltys6w lub na konto Urzgdu Gminy w l.4cku.

' ' Ninicjsza Lrstawa dokonu'c t! zakrcsie swojcj regulacji wdrozenia nastppuJilcych dyrektlw wspolnol Iirropcjskich:
l) dyrcktl'wy 92ll06,|-wG z dnia 7 {udnia 1992 r. w sprarlic ustanosienia rvspollych zasad dta nicktorlch rypo$ rransporLLr

kombinorvancgo rowardw miQdzy panstwani czlonkowskimj (t)z Urz. WE t,36t z tj.t2 l9g2t.
l) dvrckhwy 1999/62/wl r dnia l7 czcnyca 1999 r w \prawic Dobicrartia oplrr 4 ur)lkowania nick(lr\ch rlpi)\\ Intiasrnrtrrr!

prrz poiazdy cig2arowc (Dz.tJrz WE l_ 187 z 20.07.1999)
I)ano dol!czEcc ogk)szenia akldtr praNa Unii Europcjskiqj, zanlicsTcz-onc \- ninic]sz'cj ustalvir r dnrcnr uz\'skanra prkz ltrccrpospolrt4

Po|skEc7kukost\vat!tjn|l|jur()p!'isk.c.JdotycZ4ogk)s7cniatychakloR\I)ziennikrltir7s



s7

pobrane oplaty powinny by(, przez inkasenta przekazane do Banku na konto Gminy l-Eck do

dnia 3l maja 2012, aw przypadku wplat po terminie okreslonym w $ 3 ust I do korlca

miesiqca w kt6rym wplata zostala przyjQta.

$8

Wykonanie uchwaly powierza si9 W6jtowi Gminy tr-4ck

$e

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku UrzEdowym wojew6dztwa Mazowieckicgo

i wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od jej opublikowania, nie wcze:inie.i jednak nrz z

dniem I stycznia 2012 r. i obowi4zuje na rok podatkowy 2012.


