DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 15 grudnia 2015 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Janusz Władysław Olech

Poz. 4292

Data: 2015-12-15 14:04:42

UCHWAŁA NR XVII/121/2015
RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 18a, art.19 pkt 1 lit. f, i pkt 3 ustawy z dnia
12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 849 z późn. zm.)
Rada Miejska w Jedliczu uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Jedlicze opłatę od posiadania psów.
2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
§ 2. 1. Ustala się wysokość rocznej stawki opłaty od posiadania psów w wysokości 20,00 zł od jednego psa.
2. Stawka ta nie podlega rozliczeniom miesięcznym.
§ 3. Opłatę od posiadania psów pobiera się w wysokości 50% stawki określonej w § 2 ust. 1,
jeśli obowiązek podatkowy wygasł w pierwszej połowie roku lub powstał w drugiej połowie roku.
§ 4. Opłata płatna jest, bez wezwania, każdego roku kalendarzowego w terminie do dnia 30 czerwca danego
roku, a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania
tego obowiązku.
§ 5. 1. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt
wyłapane z terenu Gminy Jedlicze. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty od posiadania psów
jest zaświadczenie lub umowa adopcyjna wystawiona przez schronisko.
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 udzielane jest na okres 2 lat począwszy od roku nabycia psa.
3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów osoby posiadające psa z wszczepioną mikro czipową
elektroniczną identyfikacją zwierzęcia.
4. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 3 udzielane jest na okres 2 lat począwszy od dnia dokonania
wszczepienia identyfikacji psa.
§ 6. Posiadacze psów są obowiązani informować organ podatkowy o wszelkich zmianach mających wpływ
na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w opłacie od posiadania psów, w terminie 14 dni
od dnia ich zaistnienia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Jedlicze.
§ 8. Traci moc uchwała Nr XLI/227/2012 Rady Miejskiej w Jedliczu z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Piotr Woźniak

