
     Uchwała Nr XXIII/134/2004
    Rady  Gminy  Jasło

      z dnia 6 grudnia 2004 r.

w sprawie:  określenia  wysokości  stawek podatku od  posiadania  psów,  terminu płatności  
i sposobów jego pobierania na terenie Gminy Jasło.

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt.  8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie
gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmian.) art. 14 pkt 1, 2 i 3 ustawy
 z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9 z 2002 r. poz. 94
 z póź. zmian.) oraz pkt 4 Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r.
(MP Nr 46 poz. 794 z 26 października 2004 r.)

Rada Gminy Jasło
uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość podatku od posiadania psów na terenie Gminy Jasło w kwocie 20 zł od
jednego psa.

§ 2

Podatek, o którym mowa w § 1 jest płatny do dnia 31 maja roku podatkowego, w przypadku
powstania  obowiązku  podatkowego  w  ciągu  roku  w  terminie  14  dni  od  dnia  powstania
obowiązku podatkowego.

§ 3

Zwalnia się z podatku od posiadania psów po 2 psy w gospodarstwie domowym w zakresie
nie objętym zwolnieniem ustawowym. 

§ 4

1. Zarządza się pobór podatku w drodze inkasa.
    Wysokość wynagrodzenia za inkaso ustala się na 8 % pobranego podatku.
    Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi.
2. Zapłata podatku może nastąpić także w kasie Urzędu Gminy Jasło, ul. Słowackiego 4.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jasło.



§ 6

Traci moc uchwała Nr XIII/68/2003 Rady Gminy Jasło z dnia 03 grudnia 2003 r. w sprawie
podatku od posiadania psów, terminu płatności tego podatku i sposobu jego pobierania na
terenie Gminy Jasło.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz
na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Jasło.

§ 8

Uchwałą  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenie  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

PRZEWODNICZĄCY
    Rady Gminy Jasło

       Józef Dziedzic


