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UCHWAŁA NR XXXII/223/2012
RADY MIEJSKIEJ W SZPROTAWIE
z dnia 26 października 2012r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej
opłaty w drodze inkasa
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst
z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 i 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o opłatach lokalnych (jednolity tekst z 2010r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 z późn. zm. )1), art. 28
§ 4 i art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012r.
Dz. U. poz. 749), uchwala się, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie gminy opłatę od posiadania psów:
1) od jednego psa – 27,00zł,
2) za każdego następnego psa – 10,00zł.
§ 2. Opłatę uiszcza się bez wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia
powstania obowiązku opłaty.
§ 3. 1. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
osoba fizyczna stała się posiadaczem psa.
2. Jeżeli obowiązek opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się proporcjonalnie
do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek jej uiszczenia.
3. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 posiadacz psa jest zobowiązany złożyć
organowi podatkowemu oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
§ 4. Poboru opłaty od posiadania psów dokonują w drodze inkasa:
1) sołtysi poszczególnych wsi sołeckich:
a) Jerzy Stachurski
b) Jan Gembara
c) Janina Boczniewicz
d) Stanisław Mandrak
e) Jan Nowak
______________________
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. 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 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie 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
– dotyczącą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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f) Maciej Pachurka
g) Magdalena Niepiekło
h) Anna Poleszczuk
i) Zofia Barszcz
j) Władysław Sobczak
k) Helena Pigdanowicz
l) Agnieszka Biniek
m) Krystyna Matczak
n) Jadwiga Turek
o) Ilona Burzyńska
p) Mariola Seternus
2) Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Spółka z o.o przy ul. Chrobrego 15, 67-300 Szprotawa.
§ 5. Opłata od posiadania psów może być również płatna bezpośrednio w kasie Urzędu lub na rachunek
Gminy Szprotawa Nr 80 1020 5402 0000 0502 0267 2277.
§ 6. Inkasenci, o których mowa w § 4 zobowiązani są do przekazywania zainkasowanych kwot na rachunek
Urzędu Miejskiego w Szprotawie w ciągu 10 dni od daty pobrania opłaty wraz z wykazem osób, które uiściły
opłatę oraz oświadczeniami przedłożonymi przez posiadaczy psów, o których mowa w § 3 ust. 3 niniejszej
uchwały.
§ 7. Wynagrodzenie inkasentów, o których mowa w § 4 ustala się w wysokości 15% od zainkasowanych
i odprowadzonych do Gminy Szprotawa kwot.
§ 8. Niezależnie od określonych zwolnień ustawowych zwalnia się z opłaty od posiadania psa szczenięta
w wieku do 4 miesięcy.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szprotawy.
§ 10. Traci moc uchwała Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów i zwolnień od tej opłaty oraz poboru tej opłaty w drodze
inkasa.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r.
Przewodniczący Rady
Andrzej Skawiński

