U C H W A Ł A Nr. II/12/2006
Rady Gminy Gniewino
z dnia 6 grudnia 2006 roku .

w sprawie: podatku od posiadania psów .
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 ze
zmianami/ oraz 13 i 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych /Dz. U. z 2006 roku Nr 121 poz. 844/ oraz Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 25 października 2006 roku w sprawie wysokości górnych granic
stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych /M.P. z 2006r Nr 75, poz. 758/

RADA GMINY GNIEWINO
uchwala, co następuje :

§1

1. Ustala się stawkę podatku od każdego psa, którego posiadanie podlega
opodatkowaniu w wysokości 40,00 zł rocznie.
2. Zwalnia się z podatku od posiadania jednego psa mieszkańców gminy, którzy
nie korzystają ze zwolnień ustawowych dotyczących niniejszego podatku.
3. Zwolnienie dotyczy jednego gospodarstwa domowego.

§ 2

1. Podatek reguluje się z góry bez wezwania w terminie do dnia 31 marca
każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym terminie, w ciągu jednego
miesiąca od daty jego nabycia jeżeli poprzedni posiadacz podatku nie opłacił.
2. Podatek za psa nabytego po 30 czerwca wpłaca się w połowie wysokości
ustalonej w § 1 pkt.1
jeżeli nie uregulował go poprzedni właściciel.

§ 3

Zarządza się pobór podatku od posiadania psów w drodze inkasa przez
wyznaczonych inkasentów – sołtysów lub bezpośrednie wpłaty na rachunek Urzędu
Gminy
Gniewino w PKO BP S.A. O I/Gniewino
Nr 94 10201912
0000980200118281.
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§ 4

Traci moc Uchwała Nr 316/LIII/2005 Rady Gminy Gniewino z dnia 8 grudnia 2005
roku w sprawie podatku od posiadania psów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

Przewodnicząca Rady Gminy
(-) Maria Korkosz

1/

Niniejsza 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 L368 Z
17.12.1992r./,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 członkowstwa w unii Europejskiej-dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej-wydanie specjalne:tekst jedn.Dz.U.z 2002r.Nr9,poz.84 ze zm./
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