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UCHWAŁA Nr LX/463/09 

Rady Miejskiej w Białej Piskiej 

z dnia 2 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie gminy Biała Piska. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. 
U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 ze zm.) - Rada Miejska w 
Białej Piskiej uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Na terenie gminy Biała Piska wprowadza się 

opłatę od posiadania psów. 
 
2. Stawka rocznej opłaty od posiadania jednego psa 

wynosi 25,00 zł (dwadzieścia pięć złotych). 
 
§ 2. 1. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w 
którym pies został nabyty, a wygasa z upływem miesiąca, 
w którym ustały okoliczności uzasadniające istnienie 
obowiązku uiszczania opłaty. 

 
2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez 

wezwania w terminie do dnia 31 maja każdego roku. 
 
3. Jeśli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub 

wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się 
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał 
obowiązek uiszczania opłaty. Opłata płatna jest w terminie 
14 dni od daty powstania obowiązku uiszczania opłaty. 
 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów 

w drodze inkasa. 

 
2. Inkaso opłaty od posiadania psów powierza się: 

 
  a) na terenie wiejskim - sołtysom w obrębie sołectw, 
 
  b) w mieście - administratorom zasobów 

mieszkaniowych. 
 

3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 40 % 
pobranej i wpłaconej kwoty. 

 
§ 4. Od opłaty zwalnia się osobę posiadającą psa ze 

schroniska dla bezdomnych zwierząt, za okres pierwszych 
12 miesięcy licząc od dnia zabrania psa ze schroniska. 

 
§ 5. Traci moc uchwała Nr XLIII/333/08 Rady Miejskiej 

w Białej Piskiej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie opłaty 
od posiadania psów na 2009 rok (Dz. Urz. Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego z 2009 r., Nr 24, poz. 455). 

 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Białej Piskiej. 
 
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. 
 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
Elżbieta Sakowska 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


