
 

 

UCHWAŁA NR LVII/273/14 

RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE 

z dnia 5 listopada 2014 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2015 rok, zasad ustalania i poboru 

oraz terminów płatności tej opłaty 

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 z późn. zm.), art.18a ust.1 i art.19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849) w związku z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 

2014 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015 r. (M.P. z 2014 r., 

poz. 718) Rada Miejska w Jaworze uchwala, co następuje: 

§ 1. Wysokość stawki opłaty od posiadania psów na 2015 rok wynosi 40 zł rocznie od jednego psa. 

§ 2. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w dwóch równych ratach: do 15 kwietnia  

i do 15 września w roku podatkowym lub w terminie 14 dni od wejścia w posiadanie psa. W przypadku 

powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną zmniejsza 

się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, 

w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 3. Opłata od posiadania psów wpłacana jest na konto Urzędu Miejskiego w Jaworze lub w kasie Urzędu. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLIV/217/13 Rady Miejskiej w Jaworze z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2014 rok, zasad ustalania i poboru oraz 

terminów płatności tej opłaty. 

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

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku. Informacja o uchwale 

podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń na terenie miasta Jawora i w siedzibie Urzędu Miejskiego 

w Jaworze. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworze: 

A. Madej 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 28 listopada 2014 r.

Poz. 5115


		2014-11-28T13:07:36+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




