Uchwała Nr XLV/499/2005
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 7 grudnia 2005 r.
w sprawie określenia wysokości stawek
oraz zwolnienia z podatku od posiadania psów w roku 2006.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 i art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984 i
Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 0102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167,
poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457), art.14 pkt 1,2 i 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o
podatkach i opłatach lokalnych1 (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz.84 i Nr 200, poz. 1683, z 2003r. Nr 96, poz. 874, Nr 110,
poz.1039, Nr 188, poz. 1840 i Nr 203, poz.1966, z 2004r. Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz. 595, Nr 123, poz.1291 i Nr
281, poz.2782 oraz z 2005r. Nr 130, poz.1087, Nr 143, poz.1199, Nr 164, poz.1365, Nr 167, poz.1399, Nr 169,
poz.1419, Nr 175, poz.1462 i Nr 179, poz.1484) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005r.
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68 poz.956)
Rada Miasta uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę podatku od posiadania psów zwanego dalej "podatkiem" w wysokości 10 zł od każdego
psa rocznie.
§ 2. Obowiązek podatkowy 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. Podatek płatny jest jednorazowo, bez wezwania w terminie do dnia 15 marca roku kalendarzowego,
natomiast w przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 15 marca roku kalendarzowego - w ciągu 14 dni od
dnia jego powstania.
§ 4. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku kalendarzowego, stawka podatku określona
w § 1 ulega obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.
§ 5. Podatek płatny jest w kasie Urzędu Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim lub na właściwy rachunek
bankowy.
§ 6. Zwalnia się z podatku posiadanie psów w liczbie do 20 sztuk.
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)

„Powołana ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 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 1999r. 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.”

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz zostaje
podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i w siedzibach Rad
Osiedlowych oraz opublikowanie w prasie lokalnej.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Wojciech Kotasiak

