U

ch

w

ała

Rady ľ.{iejskÍejŻyrardovra

I''Ir

xXxIIÍ(216)93

z clnia 21 stycznia

1991r '

w sprawie podatku od posiadanÍa psów.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnÍa B marca 1990ľ'
o samorządzie terytoria1nym (oz.u ľtrr 16 poz.95,Nr 32 poz.191 ,
ľ,Ir 34 poz.199, Nr 43 poz.253 ,Nr 89 poz.518 í z 1991 r . Nr 4
poz. 18, Nr 'l 1o poz.4T1) oťaz aľt .14 ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (oz.u Nr 9 poz.31 ,Iilr 1o1 poz,444 oľaz
z 1992r Nr 21 poz.B6 vĺ związku z $ ĺ pkt.3 rozpoťządzenÍa
Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 1992r ' w sprawĺe
wykonanía niektórych przepisów ustavry o podatkach i opłatach
lokalnych (oz.u ľr 94 poz.467)
u c h w a l a s 1 QlCo następuje:

$ĺ
1. Ustala się stawkę podatku ođposĺadania psóvĺ rĺ wysokości
96.ooo zł. 1ť stosunku rocznym od każdego psa'
2. Stavĺka podatku od posiadanĹa psów đlaemerytótĺ i rencistów
psa.
'ďynosi 48.000 zŁ. od każdego

$z
Podatek od posiadania psórĺ płatny jest w dwóch ratach:
_ I rata w termÍnie do dnĺa 11 marca 1993r.
- II rata w terminie do Jo łłrześniakażđegoroku lub
vJ cÍągu dwóch tygodni od dnia wejściavĺ posiadanie psa.

$l
Pođatkuod posiadanĺa psów nĺe pobĺera się:
1. z tytułu poslada'nía psórł będących pomocą dla osób kalekich
( n i erĺidomych, g łuchoni emych, ni edo ł ężnych )
2, od osób vĺ łĺ1ekupowyżej 70 lat - od jednego psa'
3. z tytułu posiadania psów utrzymyvĺanych w celu pi1novĺania
gospodarstvĺ rolnych - po drĺa na każde gospodarstwo'a
utrzymyvĺanych vĺ ce1u pĺ1nowania stad na pastwĺskach- bez
względu na 1ĺczbęí
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4. z tytułtl utľzymywanĺa mini_schľoniska p?zy
pięcj.u zwĹeľzętach po ľejestracji.

minlmum

$ą
ob1iczenie i pobór podatku od osób posiadających psy
na obszarze m1asta dokonują jednostki organizacyjne prowadzące
rejestrację psóvĺ na podstawie odrębnych pľzepis6vr:
1. w odnĺesieniu do budynków pozostających w gestil
samorządu- ađministľacjeđomówmĺeszka1nych
Przedsiębiorstwa Gospodarki Mleszkaniowej'
2. vĺ odniesieniu do buđynków SpółđzielniMÍeszkaniowej
Żyrardowska Spółdzielnia ľlieszkan1owa
3. w odn1es1en1u do lĺszystk1ch innych buđynkówoľaz
stanowiących urłasnośőosób fizycznych jednostki
organ1zacyjne okreś1one w pkt. 1 i 2 (najbliższe
miejsca położenÍabudynkóvĺ) .
Jednostk1 o których mowa w pkt.1 ,2r3 pľzekazują kvĺoty pođatku
od pos1adania psów na ?zecz đochodów Urzędu Miejskiego
po potrącen1u rłynagrodzenia za wymĺar i pobór podatku
I

rĺ wysokości 1o % pobranych kwot w terminach przerłidzianych
d1a przekazyrłlania opłaty sanitarno-weterynaryjnej.

$5
Nie uiszczony w termĺnie podatek od posiadanÍ.a psów
pod1ega śc1ągnÍęciuvĺ trybie przep1sórł o postęporĺaniu
egzekucyjnym w administracJi.

$6
lťykonanÍe Uchwały potĺlerza się Zatządovl1 Miasta.

$z
Traci ĺtoc Uchrłlałalr]ľ xxIV(1Ą1)92 Rady MiejskÍej Żyľardorĺa

z dnÍa 05.o3.1992r.

w spravl1e vlysokości stawek podatku
od posiadania psów,terminów płatnościi sposobu jego poboru.
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Uchvĺała'l/Ciio d.zĹ l'ĺ ż;rg i g z Ćiniem o6ło r';zer'Ĺa.
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