
 

 

UCHWAŁA NR XL/468/14 

RADY MIEJSKIEJ W POLKOWICACH 

z dnia 11 listopada 2014 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 (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 18 a i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2  

i 3 ustawy z dnia 2 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów w wysokości 50,00 zł za każdego psa. 

§ 2. Opłata płatna jest bez wezwania, jednorazowo do 30 czerwca 2015 r. lub w terminie dwóch tygodni  

od wejścia w posiadanie psa w wysokości pełnej stawki, określonej w § 1 lub połowy stawki, jeżeli osoba 

fizyczna weszła w posiadanie psa po dniu 30 czerwca 2015 r. 

§ 3. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się: 

1) od posiadania psa odłowionego na terenie gminy Polkowice, nabytego od podmiotów prowadzących 

schroniska dla zwierząt oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona 

zwierząt; 

2) z tytułu posiadania psów w gospodarstwach domowych wyłączonych z gospodarstwa rolnego na podstawie 

ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403 z późn. 

zm.). 

§ 4. Ustala się inkasentów: 

1) Spółdzielnię Mieszkaniową "Cuprum" w Polkowicach; 

2) sołtysów - na terenach wiejskich. 

§ 5. Ustala się wynagrodzenie dla inkasentów w wysokości 10% od pobranej kwoty opłaty. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polkowic. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r. 

Przewodniczący Rady: 

E. Stańczyszyn 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 listopada 2014 r.

Poz. 4934
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