UCHWAlA NR XX 11/192/2013
RADY GMINY BABOSZEWO
z dnia 4 listopada 2013 roku

w sprawie op{aty od posiadania psa, okreslenia inkasent6w oraz ustalenia wynagrodzenia za
inkaso.

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.,

0

samorzqdzie gminnym

(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz . 594 ze zmianami) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r.,

0

podatkach i oplatach lokalnych (t.j. Dz.U z 2010 r., Nr 95, poz. 613 ze zmianami)

oraz obwieszczenia Ministra Finans6w z dnia 7 sierpnia 2013 r., w sprawie g6rnych stawek
kwotowych podatk6w i oplat lokalnych w 2014 roku (M.P. z 2013 r., poz. 724 ) Rada Gminy
Baboszewo uchwala, co

nast~puje:

§1

Ustala si~ na terenie Gminy Baboszewo stawki oplaty od posiadania ps6w w wysokosci:
1) od jednego psa - 5,00 zl
2)

za kaidego

nast~pnego

psa - 15,00 zl

§2
1.

Oplata od posiadania ps6w platna jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiqzku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia
powstania tego obowiqzku.

2.

Oplat~
Urz~du

w wyznaczonym terminie naleiy uiscie u inkasenta, w kasie lub na rachunek bankowy
Gminy.

§3

1. Na inkasent6w oplaty od posiadania ps6w wyznacza

si~

soltys6w poszczeg61nych solectw

z terenu gminy.
2.

Pobrane oplaty od posiadania ps6w powinny bye przez inkasenta wplacone do kasy lub na
rachunek bankowy

Urz~du

Gminy w dniu

nast~pnym

po dniu, w kt6rym oplata stala

si~

wymagalna .
3.

Ustala

si~

wynagrodzenie za inkaso oplaty od

zainkasowanych kwot.

posiadania ps6w w wysokosci 20%

§4
Traci moc Uchwa!a Nr V1l1/41/2007 Rady Gminy Baboszewo z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie
op!aty od posiadania ps6w.

§5
Wykonanie uchwaty powierza si~ W6jtowi Gminy .

§ 6

Uchwa!a wchodzi w iycie po uptywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urz~dowym
Wojew6dztwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od roku podatkowego 2014.

