
UCHWAŁA Nr VI/54/2007 

Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 4 kwietnia 2007 roku 

       w sprawie poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz�dzie gminnym (tekst      
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.           
o podatkach i opłatach lokalnych1 (tekst jednolity: Dz. .U. z  2006 r. Nr 121, poz.844 ze zm.)                        
w zw. z art.9, art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa ( Dz. U z 2005 
nr 8, poz.60 z pó�n. zm.) 

       Rada Miasta Sandomierza uchwala, co nast�puje: 

§ 1     
 Zarz�dza si� pobór podatku  od posiadania psów w drodze inkasa. 

 
§2 
 

       Inkasentem podatku od posiadania psów okre�la si�  Sandomierskie Stowarzyszenie Przyjaciół    
       Zwierz�t ul. Rynek 3, 27-600 Sandomierz. 

 

§ 3 

     Pobrane w danym miesi�cu podatki powinny by� przez inkasenta wpłacone na konto Urz�du 
     Miejskiego w terminie do 5 dnia miesi�ca nast�pnego. 

 
§ 4 

 
1.Ustala si� wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysoko�ci 90% od kwoty 
zainkasowanej i wpłaconej w terminie okre�lonym w § 3 organowi podatkowemu  
2. Ustala si� , �e podstaw� do naliczenia i wypłaty wynagrodzenia dla inkasenta b�dzie suma 
wpłat podatku od posiadania psów, pobranych w ci�gu miesi�ca kalendarzowego przez inkasenta 
okre�lonego w § 2 niniejszej uchwały, wskazana na rachunku bankowym Urz�du Miejskiego w 
Sandomierzu w ostatnim dniu miesi�ca kalendarzowego.  

§5 

Zarz�dzenie poboru podatku od posiadania psów w drodze inkasa nie wyklucza uiszczania             
nale�no�ci przez podatników bezpo�rednio na rachunek Urz�du Miejskiego w Sandomierzu. 

   §6 

     Uchwała wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
     Województwa �wi�tokrzyskiego. 

                                                                                          Przewodnicz�cy  
Rady Miasta 

Janusz Sochacki 
  

                                                
1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro�enia nast�puj�cych dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 
kombinowanego towarów mi�dzy pa�stwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 

2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za u�ytkowania niektórych typów infrastruktury 
przez pojazdy ci��arowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 

     Dane dotycz�ce ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolit� 
Polsk� członkostwa w Unii Europejskiej – dotycz� ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urz�dowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.  
 


