Uchwała Nr XV/133/11
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 31 października 2011 roku
w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zm.), art. 18a ust. 1, art 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach
i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95, poz. 613 ze zm. ) oraz pkt 4
obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie górnych
granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 roku.
Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§1
1. Na terenie Gminy Trzebnica wprowadza się opłatę od posiadania psów przez osoby
fizyczne.
2. Stawkę opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 60 zł rocznie od jednego psa.
§2
Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania, jednorazowo w terminie do dnia
30 kwietnia roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej
dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
§3
Okolicznością uzasadniającą powstanie obowiązku uiszczenia opłaty jest wejście osoby
fizycznej w posiadanie psa, natomiast okolicznością uzasadniającą wygaśnięcie
obowiązku jest ustanie posiadania psa.
§4
Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, pisemną informację
o okolicznościach mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia
opłaty. Informację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności
uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku. Wzór informacji w sprawie
posiadania/ nieposiadania psów stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.
§5
Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, psa (psy) trwale oznakowanego (oznakowane)
elektronicznym mikrochipem w sposób umożliwiający jego (ich) identyfikację od roku
podatkowego następującego po roku, w którym dokonano zaczipowania, pod warunkiem
przedstawienia dokumentacji potwierdzającej oznakowania psa (psów) pracownikowi
Referatu Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Trzebnicy.

§6
Wpłaty należy dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Miejskiego w Trzebnicy lub na
rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Trzebnicy prowadzony przez Bank Spółdzielczy
w Trzebnicy nr rachunku: 25 9591 0004 2001 0000 4431 0001

§7
Traci moc Uchwała Nr XII/121/07 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 29 listopada 2007
roku w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psa.
§8
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
§9
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku.

