UCHWAŁA NR XLVII/292/2013
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 25 października 2013 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. , Nr 142, poz. 1591 ze zm.), i art. 18 a ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 f i pkt
3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613) Rada
Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Kłodawie:
1) wprowadza na terenie gminy Kłodawa opłatę od posiadania psów,
2) określa wyskość stawki opłaty od posiadania psów,
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,
4) wprowadza zwolnienia z opłaty od posiadania psów
§ 2.
Wprowadza się na terenie gminy Kłodawa opłatę od posiadania psów.
§ 3.
Określa się roczna stawkę opłaty od posiadania psów w wyskości 50,00 zł od jednego psa.
§ 4.
1) Opłata od posiadania psów płatna jest na rachunek budżetu gminy, bez wezwania, w dwóch równych
ratach w terminie:
- I rata do 15 marca roku podatkowego,
- II rata do 15 września roku podatkowego
- a w przypadku powstania obwiązku opłaty w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania
obowiązku uiszczenia opłaty.
2) W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatkowego, opłatę
ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy.
3) Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po miesiącu, w którym
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z końcem miesiąca, w którym
ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
4) Właściciele psów zobowiązani są do zgłoszenia organowi podatkowemu faktu posiadania lub utraty
posiadania psa w terminie 14 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących powstanie bądź
wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty.
§ 5.
1) Zwalnia się z opłaty od posiadania psów właścicieli psów nabytych z Tymczasowego Punktu Zatrzymań
dla bezdomnych zwierząt prowadzonego przez Zarząd Budynków i Usług Komunalnych w Kłodawie.
2) Zwalnia się na okres 3 lat z opłaty od posiadania psów właścicieli, którzy dokonali lub też dokonają
elektronicznego znakowania psów.
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§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr 120/07 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30.10.2007 r. w sprawie opłaty od
posiadania psów, zmieniona uchwałą z dnia 09.11.2012 r.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Cichocki
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