UCHWAŁA NR XXXVI/317/2013
RADY MIEJSKIEJ W WIĘCBORKU
z dnia 21 listopada 2013 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594, poz. 1318) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych1) (Dz. U. z 2010r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz.
1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378).
RADA MIEJSKA
UCHWALA CO NASTĘPUJE:
§ 1. Wprowadza opłatę od posiadania psów w wysokości 10,00 zł rocznie od jednego psa.
§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca każdego roku, a w
przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku w terminie 14 dni od nabycia psa. W przypadku
powstania lub wygaśnięcia opłaty w ciągu roku, opłatę ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy,
w których istniał obowiązek opłaty.
2. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 3. 1. Posiadacze psów z terenu miasta wpłacają opłatę w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku,
w bankach lub przekazem pocztowym na konto Urzędu Miejskiego w Więcborku.
2. Posiadacze psów z terenu wsi wpłacają opłatę u inkasentów, na których w sołectwach wyznacza się
sołtysa, w bankach, w kasie Urzędu Miejskiego w Więcborku lub przekazem pocztowym na konto
Urzędu Miejskiego w Więcborku.
§ 4. Realizację uchwały powierza się Burmistrzowi Więcborka.
§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/107/2011 Rady Miejskiej w Więcborku z dnia 24 listopada
2011 roku w sprawie opłaty od posiadania psów i poboru tej opłaty.

1) Niniejsza

ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1)
dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu
kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrektywy 1999/62/WE
z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone
w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą
ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Więcborku
Józef Kujawiak

Id: 3B0E8C80-9295-4EE0-951F-2D7ABF0B895D. Podpisany

Strona 2

UZASADNIENIE
Minister Finansów ogłosił w drodze obwieszczenia z dnia 7 sierpnia 2013 roku w Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” górne granice stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2014r. (M. P. z dnia 9 września 2013r.). Stawki te corocznie podlegają
podwyższeniu z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług
konsumpcyjnych i są zaokrąglane w górę do pełnych groszy. Wskaźnik wzrostu liczy się za okres
pierwszego półrocza 2013r. w porównaniu z pierwszym półroczem 2012r.
W toku prowadzonych czynności przygotowawczych do podjęcia uchwały przez Radę Miejską w
Więcborku przyjęto by wysokość ustalonej stawki opłaty od posiadania psów obejmowała w swej
istocie działania samorządowych służb porządkowych wspomagających czynności bezpieczeństwa
sanitarnego oraz możliwość wpłaty opłaty uwzględniając ważny interes podatnika. Wysokość
wynagrodzenia za inkaso określono odrębną uchwałą Rady Miejskiej w Więcborku Nr
XII/93/2011 z dnia 27 października 2011r.w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego,
leśnego oraz podatków i opłat lokalnych.
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