Uchwała Nr      /2007
Rady Miejskiej w  Lipnie
                                                                          z dnia       2007 roku

w sprawie: ustalenia stawek i zasad poboru opłaty od posiadania psów na 2008r.

           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 oraz art.40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr.142 poz.1591 , z  2002r. Nr  23, poz. 220,  Nr   62, poz. 558, Nr  113, poz. 984,  Nr 153, poz.1271, Nr  214, poz. 1806,  z 2003 r.  Nr  80, poz. 717, Nr  162, poz. 1568,. z 2004r. Nr 102 , poz. 1055 ,  Nr  116, poz. 1203,   z 2005r. Nr  172, poz 1441,  Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr  17, poz 128,  Nr  181, poz. 1337 ,z 2007r. Nr 48,poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218 )  w związku z art.18a i 19pkt.1 lit.g  oraz pkt.2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach  lokalnych  ( Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz 844, Nr  220,poz.1601,Nr  225,poz.1635,Nr  245,poz.1775,Nr 249,poz.1828 i Nr  251,poz.1847) uchwala się, co następuje:

§ 1 Ustala się następujące roczne stawki opłaty od posiadania psów:
             • od pierwszego psa                                                           -      50zł
             • od drugiego i każdego następnego                                    -      30zł


§ 2 Stawka opłaty za dany rok ulega obniżeniu o 50% , jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło w drugim półroczu.


§ 3  Określa się zasady ustalania opłaty od posiadania psów:
1.	Obowiązek opłaty od posiadania psów ciąży na osobach    fizycznych posiadających psy.
2.	 Jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło po dniu 31 marca danego roku  opłata jest płatna bez  wezwania w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności powodującej powstanie obowiązku opłaty.
3.	W przypadku utraty psa właściciel zgłasza wygaśnięcie obowiązku opłaty od posiadania psów  w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących wygaśnięcie obowiązku opłaty.

§ 4 Opłata uiszczana jest bez wezwania w terminie do dnia 31 marca  w kasie Urzędu Miejskiego w Lipnie lub na konto w banku   BS/Lipno nr  21 9542 0008 2001 0006 6253 0001.

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lipna.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2008r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.





