Uchwała Nr XVI /176/08
Rady Miejskiej w Kowalewie Pom.
z dnia 29 października 2008 r.

w sprawie określania zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek
opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18a ust. 1 , art. 19 pkt 1 lit f, pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr
220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828 i Nr 251, poz. 1847;
Dz. U. z 2008 r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730 ), pkt.4 lit. e Obwieszczenia Ministra
Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach i
opłatach lokalnych w 2009 r.( Monitor Polski Nr 59 poz. 531 ) oraz art. 18 ust. 2 pkt 8 i art.
42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. 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, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i
Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i
Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 ) uchwala
się, co następuje:
§ 1 .Wprowadza się opłatę od posiadania psów:
1) od pierwszego psa
2) od drugiego i następnego

- 25,00 zł;
- 25,00 zł.

§ 2.Opłata od posiadania psów za dany rok płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca
kaŜdego roku lub w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 3. Mieszkańcy miasta dokonują wpłaty w terminie, o którym mowa w § 2 na konto Urzędu
Miejskiego w Kowalewie Pom. Nr 64 94960008 0000 1720 2000 0041 w Banku
Spółdzielczym w Kowalewie Pom., mieszkańcy wsi u sołtysów.
§ 4.Ustala się wynagrodzenie dla sołtysów za pobór opłaty od posiadania psa w wysokości
15 % od zainkasowanych kwot.
§ 5. Zwalnia się z opłaty psy pełniące role stróŜa w obiektach związanych z prowadzoną
działalnością gospodarczą , nie więcej niŜ dwa psy.
§ 6. Stawka opłaty od posiadania psa ulega obniŜeniu do 50% w przypadku nabycia psa po 30
czerwca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr IX/80/07 Rady Miejskiej w Kowalewie Pom. z dnia 31
października 2007 r. ( opublikowana w Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. Nr 133 poz. 2024 ) w
spawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty
od posiadania psów.
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –
Pomorskiego i wchodzi w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Zygmunt Szczepański

