
Uchwała Nr XVII/78/2003 
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 26 listopada 2003 r. 

 
w sprawie określenia zasad ustalania, poboru, terminów płatności podatku od posiadania psów oraz 

inkasenta i wynagrodzenia za inkaso. 
 
          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( 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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 14, ust. 2 i ust. 3 ustawy  
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 
1683; z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 110, poz. 1039, Nr 188, poz. 1840) Rada Miejska Chojnowa uchwala, 
co następuje:     

 
§ 1 

 
1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca danego  roku podatkowego lub  
    w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. 
2. Podatek od posiadania psów pobiera się w połowie stawek, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po  
    dniu 30 czerwca roku  podatkowego. 

§ 2 
 
1. Określa inkasenta upoważnionego do pobierania podatku od posiadania psów w drodze inkasa na  
    obszarze miasta Chojnowa, a mianowicie kasjera Urzędu Miejskiego w Chojnowie Pana 
   Waldemara Kamienia. 
2. Inkasent podatku od posiadania psów otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatku  
    w wysokości 15% kwoty zainkasowanej. Wynagrodzenie prowizyjne nie obejmuje zainkasowanych  
    odsetek oraz wpłat dokonanych bezpośrednio przez podatników na rachunek bankowy organu  
    podatkowego.  
3. Inkasent przekazuje podatek od posiadania psów w terminie do 15 kwietnia roku podatkowego wraz  
    z ewidencją osób wpłacających. 
4. Wynagrodzenie prowizyjne, o którym mowa w ust. 2, inkasent otrzyma w terminie do 30 kwietnia  
    danego roku podatkowego, a za wpłaty zainkasowane po terminie płatności do 14 dni po zakończeniu  
    każdego kwartału. 

§ 3 
 
Traci moc uchwała Nr III/17/2002 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  
Nr 253, poz. 3670). 
 

 § 4 
 
Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta Chojnowa. 
 

§ 5 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2004 roku oraz podlega podaniu do publicznej 
wiadomości poprzez rozplakatowanie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chojnowie i ogłoszenie  
w "Gazecie Chojnowskiej". 
              
       Przewodnicząca Rady Miejskiej   
           Joanna Katarzyna Dziedzic  
 


