UCHW ŁA NR IX/57/07
RADY GMINY OSIE
z dnia 26 listopada 2007 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów i sposobu jej poboru
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 z 2004 r.
Nr 102. poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 , z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457 z 2006 r.
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218) oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 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) uchwala się, co następuje:
§ 1 . Wprowadza się opłatę roczną od posiadania psów w następujących wysokościach :
1) od jednego psa

-

25,00 zł;

2) od każdego następnego psa

-

35,00 zł.

§ 2. 1. Wysokość opłaty od posiadania psów określoną w § 1 uchwały obniża się dla emerytów i
rencistów do kwoty 15,00 zł.
2. Obniżka wymieniona w ust. 1 dotyczy tylko jednego psa.
§ 3. Udziela się ulgi w wysokości kosztów zabiegu szczepienia przeciwko wściekliźnie dla osób,
których psy zostaną zaszczepione. Ulga będzie realizowana podczas szczepienia.
§ 4. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

§ 5. Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się sołtysów poszczególnych
sołectw.
§ 6. Prowizję za inkaso ustala się w wysokości 20% od zebranych kwot.
§ 7. 1. Opłata wymieniona w § 1 płatna jest w terminie do 15 marca każdego roku lub w ciągu
dwóch tygodni od dnia nabycia psa na rachunek Urzędu Gminy lub u sołtysa.
2. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku, opłatę za ten rok
ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
§ 8. Ewidencję psów sporządzają sołtysi. Ewidencja stanowi podstawę do uiszczenia opłaty.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
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