
 

 

 

UCHWAŁA NR XVI/109/11 

RADY GMINY KOSZARAWA 

z dnia 9 grudnia 2011 r. 

w sprawie uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2012 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8. art. 40 ust. 1, art. 41 ust 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 

o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit „f” 

ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach o opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2010r. nr 93, poz. 613 ze zm.) 

oraz obwieszczenia Ministra Finansów 19 października 2011w sprawie wysokości górnych granic stawek 

kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M. P. z dnia 25.10.2011r. Nr 95, poz. 961)  

Rada Gminy Koszarawa uchwala co następuje:  

§ 1. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów w wysokości 50zł za każdego psa.  

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 30 maja 2012r na rachunek 

bankowy Urzędu Gminy prowadzony w B.S. Jeleśnia nr konta 92 8118 0002 0000 0114 2000 0020, lub w kasie 

Urzędu Gminy, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku bez wezwania w terminie od 

dnia powstania obowiązku podatkowego.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XV/99/11 Rady Gminy Koszarawa z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie: 

uchwalenia stawki opłaty od posiadania psów na rok 2012.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 5. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012.  

2. Uchwała podlega ogłoszeniu na terenie gminy w sposób zwyczajowo przyjęty.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

mgr inż. Czesław Majdak 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

———————————————————————————————————————————

Katowice, dnia 28 marca 2012 r.

Poz. 1385
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