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UCHWAŁA NR XXIV/163/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 27 października 2016 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446 z późn. zm.1)), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala
co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Wągrowca opłatę od posiadania psów.
§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 54,00 zł od jednego psa.
§ 3. 1. Opłata płatna jest bez wezwania, w terminie do dnia 30 września każdego roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty po tym terminie, w ciągu 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pies został nabyty, a wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten
obowiązek.
3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku
uiszczenia opłaty, właściciele psów są zobowiązani złożyć pisemną informację organowi podatkowemu
w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:
1) posiadanie psa nabytego ze schroniska dla zwierząt bezdomnych - dokumentem uprawniającym do
skorzystania ze zwolnienia jest umowa adopcyjna zawarta ze schroniskiem;
2) posiadanie psa trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji (microchipem) - dokumentem
uprawniajacym do skorzystania ze zwolnienia jest powierdzenie oznaczenia psa elektronicznym systemem
identyfikacji (microchipem).
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 2 obowiązuje od następnego miesiąca, w którym dokonano
zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Wagrowcu faktu zachipowania posiadanego psa.
§ 5. Opłata jest płatna na rachunek Gminy Miejskiej Wągrowiec lub w kasie Urzędu Miejskiego w
Wągrowcu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
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§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 6516).
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
(-) Wiesław Zając
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zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
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