
Uchwala Nr 7/II/06
Rady Gminy w Radominie
z dnia 5 grudnia  2006 r.

w sprawie podatku od posiadania psów na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym( Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, 
poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 
i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 
2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128) art.  14 ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz. U. z  2006 r. Nr121, 
poz.844)

 § l. 1. Ustala się stawkę podatku od każdego psa w wysokości 37,00 zł rocznie.
   2. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki, jeżeli osoba weszła w 
posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego.

3. Podatek jest płatny jednorazowo, bez wezwania, w terminie do 31 marca roku 
podatkowego lub w ciągu miesiąca od daty wejścia w posiadanie psa.

§ 2. 1. Podatku od posiadania psów nie pobiera się:
1) z tytułu posiadania psów utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych w 

ilości
nie większej niż trzy psy na gospodarstwo rolne,

2) z tytułu posiadania psów służących do pilnowania gospodarstw domowych w ilości 
dwóch

psów na każde gospodarstwo domowe,
3) od osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności, zgodnie z art. 3 ust. l 

pkt l
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.),
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust l pkt. 3, dotyczy również inwalidów I grupy, 

którzy legitymują się aktualnym orzeczeniem o przyznaniu I grupy inwalidzkiej.

§ 3. Zwalnia się od podatku od posiadania psów od jednego psa osoby w wieku 
powyżej 60 lat, prowadzące samodzielnie gospodarstwo domowe,

§ 4. Zleca się pobór podatku w formie inkasa sołtysom.

§ 5. Wynagrodzenie sołtysa wynosi 1% wartości pobranego podatku.

§ 6. Uchwałę wywiesza się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radomin

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Traci moc uchwała Nr 142/XXXI/05 Rady Gminy Radomin z dnia 29 listopada 
2006r.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie 01.01.2007r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


