
Uchwaia Nr VIII/49/2003 

Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej 

z dnia 26 listopada 2003 roku 

w spraa7ie ustalenia wysokoici stawek podatku od posiadania ps6w 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o 

samorzqdzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591/im: 

Dz. U. z 2002r., Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, 

poz. 1806; Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717) oraz art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 
b 

12 stycznia 1991 roku o podatkach i oplatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 

2002 roku Nr 9, poz. 84z p6in. zm.) w zwiqku z Obwieszczeniern Ministra 

Finansow z dnia 11.10.2003r. w sprawie wysokoici g6rnych granic stawek 

kwotowych w podatkach i oplatach lokalnych (M. P. z 2003r. Nr 5 1 .  poz. 804) 

Rada Gminy i Miasta uchwala co nastqpuje: 

81 

1. Ustala siq wysokoSC stawki podatku od jednego posiadanego psa w 

wysoko6ci 2921. 

82 

Podatek platny jest bez wezwania do 30 listopada kazdego roku podatkowego, a 

w przypadku nabycia psa w ciqgu roku w terminie 14 dni od chwili nabycia. 

93 

Zarzqdzenie poboru podatku, ustalenie inkasent6w i wynagrodzenia za inkaso 

zostako okreilone uchwatqNr VII/41/2003 Rady Gminy i Miasta Izbicy 

Kujawskiej z dnia 1 1 wrzeinia 2003 roku w sprawie okreilenia inkasentow i 

wysokoici wynagrodzenia za inkaso. 



$4 

Uchyla sic uchwatg nr 132/2001 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z 

dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokoici stawek podatku od 

posiadania psow 

$5 

Wykonanie uchwaly powierza siq Burmistrzowi Gminy i Miasta Izbica 

Kujawska. 

* 
$6 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojewodztwa 

Kujawsko-Pornorskiego i na tablicy ogloszeh Urzgdu Gminy i Miasta w lzbicy 

Kujawskiej. 

$7 

Uchwala wchodzi w iycie z dniem 1 stycznia 2004 roku 


