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UCHWAŁA NR XII.74.2015
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE
z dnia 27 listopada 2015 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 (j.t Dz.U. z 2015 r.,
poz.1515) oraz art.18a i art. 19 pkt. 1, lit. f, pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 849 z póź. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 z póź. zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie gminy Gubin o statusie miejskim.
2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 20 zł rocznie od jednego psa.
§ 2. 1. Właściciele psów zobowiązani są uiścić opłatę z góry, bez wezwania, do 31 marca za dany rok lub
w ciągu 2 tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa lub utraty warunków do zwolnienia z tej opłaty.
2. Właściciele psów uiszczają opłatę za pośrednictwem inkasenta, o którym mowa w §3 ust.1, w kasie
Urzędu Miejskiego w Gubinie lub na rachunek bankowy gminy Gubin o statusie miejskim.
§ 3. 1. Pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa na terenie gminy Gubin o statusie miejskim
powierza się Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Gubinie.
2. Inkasent, o którym mowa w ust. 1 otrzymuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% pobranych
opłat.
3. Inkasent, o którym mowa w ust. 1 dokonuje wpłaty pobranych opłat od posiadania psów do budżetu
gminy w terminie 7 dni roboczych od dnia pobrania opłaty.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XIII/141/2007 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 października 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.
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§ 7. Uchwała podlega podaniu do wiadomości publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gubin
o statusie miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
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