Uchwała Nr XI/61/07
Rady Gminy w Wielgomłynach
z dnia 04 grudnia 2007 roku
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 138, poz.974) art.18a, art.19 pkt.1lit f i pkt. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
roku o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. 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) Rada
Gminy w Wielgomłynach uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę roczną opłaty od posiadania psów na terenie gminy w kwocie 45,00 zł
od jednego psa.
§ 2.1 Opłata od posiadania psów jest płatna jednorazowo bez wezwania w terminie do dnia
30 czerwca każdego roku w kasie Urzędu Gminy w Wielgomłynach.
2.W przypadku wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca każdego roku opłatę od
posiadania psów należy uiścić w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa w wysokości 50%
stawki określonej w §1 niniejszej uchwały.
§ 3 Zwolnienia się od opłaty posiadania jednego psa utrzymywanego w celu pilnowania
nieruchomości lub lokalu mieszkaniowego.
§ 4. Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych.
§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.
§6. Traci moc uchwała Nr XI/50/03 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 4 grudnia 2003r.
w sprawie określenia wysokości podatku od posiadania psów( Dz.Urz.Woj.Łódz.Nr.344 poz
3220 z 2003r i Uchwała Nr XI/51/03 z dnia 4 grudnia 2003 roku w sprawie zwolnień z
podatku od posiadania psów. ( Dz.Urz. Woj. Łódzkiego z 2003 roku Nr 344 poz. 3221).
§7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa łódzkiego i
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia nie wcześniej niż 1 stycznia 2008r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Łoś.

Uzasadnienie
Od 1 stycznia 2008r. wchodzi w życie zmiana ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
polegająca na likwidacji podatku od posiadania psów. W miejsce podatku rada gminy bezie
miała możliwość wprowadzenia opłaty od posiadania psów. Maksymalna stawka tej opłaty w
2008r. wynosi 100 zł, czyli o 86 % więcej niż maksymalna stawka podatku od posiadania
psów wynosząca obecnie 50 zł.
Proponuje się ustalenie jednolitej stawki opłaty w wysokości 45 zł rocznie od jednego psa.
Na mocy art. 18 a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych nie pobiera się opłaty:
1) od członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych
oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
międzynarodowych , jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – pod warunkiem wzajemności ;
2) osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z
tytułu posiadania jednego psa;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe –z
tytułu posiadania jednego psa;
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych – z tytułu posiadania nie więcej
niż dwóch psów.
Ponadto na podstawie art. 19 pkt.3 proponuje się zwolnienie od opłaty posiadania jednego psa
utrzymywanego w celu pilnowania nieruchomości lub lokalu mieszkaniowego.

Uchwała Nr .........
Rady Gminy w Wielgomłynach z dnia
................... roku

w sprawie: opłaty targowej na terenie Gminy Wielgomłyny.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca
1990r.o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.
220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr
80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr
172 poz.1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz.1337; z 2007 r. Nr 48,
poz. 327 i Nr 138, poz.974) oraz art.19 pkt.1 lit.a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o
podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006 r. 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), oraz
Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2008 r. (M. P. z 2007 r. Nr 47, poz. 557) , Rada
Gminy Wielgomłyny uchwala, co następuje:
§ 1.Ustala się stawki dzienne opłaty targowej na terenie gminy Wielgomłyny w następujących
wysokościach:
1. od sprzedaży z samochodu osobowego, osobowo-ciężarowego ( typu Nysa, Żuk) - 5,60 zł .
............................................ proponowana
2.od sprzedaży z samochodu ciężarowego, naczepy samochodowej lub ciągnikowej –
12,50zł.
............................................ proponowana
3.od sprzedaży towarów wyłożonych na placu – 2,60 zł.
............................................ proponowana
§ 2.Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, krajowych i zagranicznych osób
prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej
dokonujących sprzedaży na targowiskach.

§ 3.Dokumentem stwierdzającym uiszczenie opłaty targowej jest bilet wydany przez
inkasenta pobierającego opłatę targową zawierający numer, wysokość pobranej opłaty, datę
pobrania opłaty, opatrzony pieczęcią Urzędu Gminy w Wielgomłynach.
§.4.1.Ustala się inkasentów opłaty targowej w osobie Pana Wojciecha Ciesielskiego zam.
Niedośpielin 104 , i Pana Sławomira Kuligowskiego zam. Wielgomłyny ul. Polna 22.
2. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości – 5 % od pobranej kwot w dni od
poniedziałku do piątku dla Pana Wojciecha Ciesielskiego, a 20 % od pobranych kwot w
sobotę i niedzielę dla Pana Sławomira Kuligowskiego.
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Wielgomłynach.
§ 6.Traci moc Uchwała Nr XI/52/03 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia
4 grudnia 2003 roku w sprawie opłaty targowej na terenie gminy Wielgomłyny.
( Dz.Urz.Woj. Łódz. Nr 344, poz. 3222 z 2003r).
§ 7. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego nie wcześniej jednak niż od 1 stycznia 2008 roku.
1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego
oraz rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgomłyny

