
UCHWAŁA XXXIII / 169 / 09 
RADY GMINY CEGŁÓW 

z dnia 26 listopada 2009 roku 
 

w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Cegłów w 2010 
roku 

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 późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1 i 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006r., Nr 121.poz. 844 z późn. zm.) 
oraz pkt 4 lit. e) Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie wysokości 
górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2010r (M. P. Nr 52 poz. 
742), Rada Gminy Cegłów uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

Ustala się roczną opłatę od posiadania psa, w wysokości 10 zł za kaŜdego psa. 
 

§ 2 
Zobowiązane do uiszczania opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne zamieszkałe na terenie 
Gminy Cegłów, posiadające psy. 

 
§ 3 

Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo w terminie do 30 czerwca roku podatkowego 
lub w terminie dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa. 

 
§ 4 

1.Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa dokonywanego przez sołtysów 
na terenie kaŜdej wsi. 

2. Zarządzenie poboru podatku w drodze inkasa nie wyklucza uiszczenia podatku, o którym 
mowa w §1 przez podatnika bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy 
Urzędu Gminy. 

3.Wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 10 % 
zainkasowanych kwot. 

§ 5 
Opłata od posiadania psów naleŜna jest w wysokości połowy stawki określonej w § 1, jeŜeli 
osoba fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego. 

 
§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 
         Przewodnicząca Rady Gminy 
         (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 


