
UCHWAŁA NR XLIV/258/2014
RADY MIEJSKIEJ W STAWISZYNIE

z dnia 13 listopada 2014 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2015.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. 2013, poz. 594 ze zm.) oraz art. 18a i art 19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku poz. 849 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
7 sierpnia 2014 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. 
2014 poz. 718)

Rada Miejska w Stawiszynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza na terenie gminy i miasta opłatę od posiadania psa w wysokości 40,00 złotych. 

§ 2. 1)Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w kasie Urzędu w terminie do 15 listopada. 

2) W przypadku nabycia psa po 30 czerwca, opłata od posiadania psów płatna jest w połowie wysokości.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawiszyna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 
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Uzasadnienie

Do uchwały Rady Miejskiej w Stawiszynie Nr XLIV/258/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku w sprawie 
określenia wysokości opłaty od posiadania psów na rok 2015. 

 Zgodnie z art.18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013, poz.594 ze zm.) oraz art. 18a i art 19 pkt.1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.) Rada Miejska w Stawiszynie proponuje 
wprowadzenie opłaty od posiadania psów, która jest zgodna i zasadna.
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