UcHWAŁA Nr 237IXXXllll2o12
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 28 listopada 2012r

W sprawie

:

opłaty od posiadania psów na 2013 rok.

Na podstawie ań 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 199o r. o samorządzie gminnym (tekst
z 2001 r. Nr 142, poz' '1591 z 2002 r. Nr 23, poz' 220, Nr6ż, po'i sso, Nr'lls,
poz' 984' Nr 153, poz. 1271, Nr 214' poz. 'l806; z 2oo3 r. Nr 80' poz' lll, N, laź,
ioz' lsoó; z zooł
t!r^]02, poz.
Nr 116, poz. 1203, z 2OOs r. Nr 172, poz. 1441i z 2006 i. Nr tz, poz. tZe,
lt
-1055,
Nr 181, poz' '1337; z 2oo7 r. Nr 48' poz.327, Nr ]38' poz.97ł' rur fi3, poz. 1218;. zooó i' Ń' laó,
poz' 'l111' Nr 223' poz' 'l45B z 2009 r. Nr 52' poŻ' 42o, Nr 'l57, poz. 12i1; z 2o,lo r' Nr 28' poz' 'tłz',
Nr 28' poz. 146' Nr 106, poŻ. 675, Nr 40 poz.23o: z 2o11 r. Nr 117 poz.679, Nr 134 poz. 7ll
' ur żi
poz' 113) i a{t. 19 ustawy z dnia 12 styĆznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (lekst jednolity:
Dz.U. z2010 r' Nr 95' poz' 613, Nr 96' poz' 620, Nr 225 poz"146'1, Nr226 poz. 147b zzóll róil'
Nr102 poz. 584, Nr 112 poZ.654, Nr 171 poz, 1016, Nr 232 poz. 1378) Rida Mielska Sierpca
]edno]ity: DŻ.U.

uchwala' co następuje:

sl

Uchwałą niniejszą Rada Miejska Sierpca:
'l
' wprowadza na terenie Miasta Sierpc opłatę od posiadania psów
2' określa wysokośÓ stawki opłaty od poSiadania psóW
3' określa zasady ustalania ipoboru oraz terminy płatnościopłaty od posiadania
psów

s2

Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się W Wysokości 55,00 zł od

jednego psa.
1.

2.

s3

opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku
podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie'
w terminie 'l4 dni od dnia powstania tego obowiązku. W przypadku powstania
lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego'
opłatę Żmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istńiał
obowiązek jej zapłaty.

obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu' w którym powstały oko|iczności uzasadniające
powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w rtorym uśtiły
okolicznoŚci uzasadniające ten obowiązek.

s4
Wpłaty należy dokonywaÓ bezpośrednio w kasie Urzędu miejskiego w Sierpcu lub
na rachunek Uzędu Miejskiego w Sierpcu Bank PeKaO S.A l/O Sierpc Nr konta
10 1240 3204 1111 0000 2905 2770

l
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ss
Traci moc uchwała Nr 137lxvlll/2o.l 1 Rady Miejskiej Sierpca
z dnia 30 llstopada
2011 roku w sprawie ustalenia opłaty od posiaclania
n"
2012
fok.
|.'o*
Wykonanie uchwały powierza się aurmist?z3*i Miasta sierpc.

1. Uchwała wchodzi w życie_ oo uffi," 14 dni od ogłoszenia
w Dzienniku
Województwa Mazowieckiego'
.
!7eo9wym
^
2.
Uchwała wchodzi w życie nie wczesnie4j-niz z dniem

"-ffi&.^fr#''fńśf'
Marek C1lĘ$mo ski

'1

stycznia 2013 roku.

