Uchwała nr 437/2004
Rady Miasta Siemianowic Śląskich

z dnia 16 grudnia 2004 r.


w sprawie: wprowadzenia na obszarze  Miasta  podatku od posiadania psów.

	Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 w związku z art. 40 ust. 1 i  41 ust. 1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz.U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zm./ oraz art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9 z 2002 r. poz. 84 - z późn. zm./


Rada Miasta Siemianowic Śląskich
uchwala



                                                                                      § 1
Wprowadzić na terenie Miasta  z dniem 1.01.2005 r. podatek od posiadania psów, ciążący 
na osobach fizycznych ustalony według zasad określonych poniżej.


                                                                                     § 2
Podatek wynosi rocznie:
a/ od pierwszego psa  -  27,00 zł
b/ od drugiego i następnego psa - 29,00 zł

     

                                                                                    § 3  
Od podatku wolne jest posiadanie psów:
a/ będących pomocą dla osób niepełnosprawnych /niewidomych, głuchoniemych, 
    niedołężnych/,
b/ utrzymywanych w celu pilnowania gospodarstw rolnych /po dwa na każde gospodarstwo/,
c/ szczeniąt do 8 tygodnia życia,
d/ utrzymywanych przez osoby w wieku powyżej 65 lat prowadzące samodzielnie 
    gospodarstwa domowe - od jednego psa,
e/ utrzymywanych przez osoby nie posiadające dochodu.



                                                                                   § 4
Podatek od posiadania psów pobiera się w wysokości połowy stawki:
a/ od inwalidów, emerytów i rencistów prowadzących samodzielnie gospodarstwa domowe,
b/ jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego

  
                                                                                § 5
Wpłaty przedmiotowego podatku dokonuje się w jednostkach administracyjnych budynków mieszkalnych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowej "MICHAŁ", Zakładzie Administracji Budynków i Obiektów Budowlanych "TRROL" - którzy pełnią funkcję inkasentów, a także w kasie Urzędu Miasta.

                                                                   § 6 
Podatek płatny jest z góry, bez wezwania do 31 marca każdego roku lub w ciągu dwóch  tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.

                                                                   §7
Kierownicy jednostek administracyjnych wyszczególnionych  w §5, zobowiązani są do odprowadzania przedmiotowego podatku do Urzędu Miasta, Wydział Finansowy 
w Siemianowicach Śląskich na rachunek nr  96 1050 1214 1000 0010 0150 5823 ING Bank Śląski.

                                                                  § 8
Wysokość wynagrodzenia za inkaso podatku od posiadania psów wynosi 10% kwoty przyjętego podatku.

                                                                  § 9
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

                                                                  §10
Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  i wchodzi 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,  z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r.


                                                                  §11
Uchwała podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie www.um.siemianowice.pl.

                                                                  §12
Traci moc uchwała Nr 243/2003 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2003 r.
                                                      





















U Z A S A D N I E N I E


w sprawie wprowadzenia na obszarze Miasta podatku od posiadania psów.




Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy przewiduje maksymalny wzrost podatku od posiadania psa w 2005 r. do kwoty 51,91 zł.
Wydział Gospodarki Komunalnej proponuje aby stawka podatku oraz wszelkie podmiotowe zwolnienia  pozostały na poziomie 2004 r.
Wpływy z tego tytułu wydatkowane zostaną na majową akcję szczepienia psów oraz interwencje weterynaryjne i zwalczanie zjawiska bezdomnych psów.

