UCHWAŁA NR XIV/126/07
RADY MIEJSKIEJ W GŁUBCZYCACH
z dnia 29 listopada 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
(tekst ujednolicony)
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr
142 , poz. 1591; zm.: 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; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.
1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974) w związku z art. 18a, 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t. Dz. U. Nr 121, poz. 844, z 2006 r. Nr 220, poz.1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249,
poz. 1828, Nr 251, poz. 1847), Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 40,00 zł za każdego psa
z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Opłatę pobiera się w wysokości:
1) 20,00 zł od posiadania jednego psa, jeżeli pies utrzymywany jest przez osobę samotnie lub samodzielnie
mieszkającą, której jedynym źródłem dochodu jest emerytura, renta, zasiłek przedemerytalny lub świadczenie
przedemerytalne;
2) 20,00 zł od posiadania psa od osoby, która weszła w jego posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
3.1) Osoby, które dokonają obowiązkowego szczepienia oraz dokonają trwałego oznakowania psa poprzez
wszczepienie mikroczipa w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. są zwolnione
z obowiązku wniesienia opłaty z tytułu posiadania psa, w roku dokonania jego oznakowania.
§ 2. Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 czerwca roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia
wejścia w posiadanie psa po dniu 30 czerwca, w kasie lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Głubczycach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głubczyc.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego oraz przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych, wywieszenie na
tablicy informacyjnej Urzędu Miejskiego i opublikowanie w gazecie lokalnej „Głos Głubczyc”.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Kazimierz Naumczyk

1) Dodany

przez § 1 uchwały Nr XXV/235/08 Rady Miejskiej w Głubczycach z 20 listopada 2008 r. w sprawie zmiany
uchwały Nr XIV/126/07 Rady Miejskiej w Głubczycach z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.

————————————————————————————————————————————————————————————————
Id: EDD98186-5B9C-447A-8537-DE2C8DEAFB7B. Uchwalony
Strona 1 z 1

