
UCHWAŁA Nr 379/Ll l ll2o1 3
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA

z dnia 4 grudnia 2013r.

W sprawie: opłaty od posiadania psów na 2014 rok'

Na podstawie ań. '1 8 ust' 2 pkt 8' ań' 40 ust' 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o SamoŻ ądz jegminnym (t. j Dz.U' z2O13 r', poz' 594 z pÓŹn' zm.) oraz art. 1'9 pkt 1 |it. f ustawy z dnia 2stvcznia 1991 r'o podatkacn j oplatach lokal1vcn (tekst.eo.ol'ty: D'z' U' z 20^ó: Ń; gi p"i'lij ;' ;ur; )':; ) w związkuz obwieszczeniem Mjnistra Fińansów z ónia 7 śerpnia 2ot: i"w sprawie górnych granic stawek kwotowychpodatkÓW i opłat lokalnych ( M' P. z 2o13r ' poz' 724) Rada M iejska s ierica'ucńwai", * n""tępu;",

Uchwałą niniejszą Rada Miejska Sierpca: s 1

1) Wprowadza na terenie Miasta Sierpc opłatę od posiadania psów;2) określa wysokośÓ stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psóW

stawkę roczną opłaty od posiadania psóW u.t"t"sśę w wysokości 55,oo zł od jednego psa.

1' opłata od posiadania p_sóW płatna ;u.t n!.3*ur*unia do dnia 31 marca roku podatkowego,
a W przypadku powstania obowiązku jej ujszczenia po tej dacie, w terminie jł oni oo oni"powstania tego obowiązku' W przypadku powstania |ub ńvg.snię"i. ;|;'iązku'uiszczenia
opłaty W ciągu roku podatkowego opłatę zmniejsza się pró"porqona1"i" ;; ji;;;y miesięcy'w których istnlał obowiązek jej zapłaty'

2' obowiązek uiszczenia opłaty powsiaje od pierwszego.dnia miesiąca następu1ącego pomiesiącu, w którym powstały okoliózności uzasadnla]ące poWstanje tego obowiązkuiWygasa z upływem miesiąca' W którym ustały okoljcznoścl uzasadniające ten obowiązek'

Wpłaty na|ezy dokonywać bezpośred njo 
-w' 

ł".YJ u r.ęou miejskiego w Sierpcu lub na rachunekUrzędu Miejskiego w Sierpcu Bank PeKao S.A l/o Sieipc Nr konta 10 1240 320411.1 1 o0oo 29052770

Tract moc uchwała Nr 237lXXXlll/'1z naoy vlsiąqsr<iej Sierpca z dnia 28listopada 2012 rokuW sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów na )ol ź rok

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi lii5"ta si"rpc.

Uchwała wchodzi w zycie po upływie
Mazowieckiego' nie wcześniej jednak

s7
'l4 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
niŻ z dniem 1 Stycznia 2a14 roku'
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UZASADNIENIE

Górne granice stawek kwotow1ch 
_ 

podatków i opłat lokalny ch w 2014 roku określjłw obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2o l s rołu Minister Fńnsow.
Górna stawka opłaty od posiadania psów w 2014 l.ot u nie może pŻekloczyć 121,O1 zł rocznieod jednego psa.
opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadaiacvch osv
W.roku biezącym (tj. do 30 o|!a71ir2ix'a2u3);; utLy''"ni" bezpańskich zwierzątwydatkowanoz budzetu miasta kwotę 14g'14g,gzł zas óo ouJz1iu opłaty od posiadaniu psów wpłynęłyna poziomie 25.760,59 zł.
Z uwagi na powyższe okoliczności podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


