
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/334/17 

RADY MIEJSKIEJ W SĘPOPOLU 

z dnia 30 listopada 2017 r. 

w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i poboru opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r.        

poz. 1875) oraz art. 18a i 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 

lokalnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1785) Rada Miejska uchwala, co  następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów na terenie Gminy Sępopol. 

§ 2. Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy. 

§ 3. Roczna stawka opłaty od posiadania psów wynosi 38 zł od każdego psa. 

§ 4. Ustala się termin płatności opłaty do dnia 31 maja roku podatkowego. 

§ 5. 1. Jeżeli osoba weszła w posiadanie psa w trakcie roku podatkowego, obowiązek uiszczenia opłaty 

powstaje od pierwszego dnia następnego miesiąca. 

2. Kwotę opłaty za niepełny rok przyjmuje się proporcjonalnie, to jest  miesięcznie 3,17 zł. 

§ 6. 1. W przypadku utraty posiadania psa w trakcie roku podatkowego, obowiązek opłaty trwa do 

ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła zmiana. 

2. Kwotę opłaty ustala się jak w § 5 ust. 2. 

§ 7. Termin płatności opłaty za psa lub jej zwrotu, w przypadkach wymienionych w  § 5 i § 6 ustala się na 

14 dni od powstania obowiązku uiszczenia opłaty lub ustania tego obowiązku. 

§ 8. Opłatę za psa wymienioną w § 5 i § 6 stosuje się na podstawie złożonego przez osobę oświadczenia. 

§ 9. Zarządza się pobór opłaty  od posiadania psa w drodze inkasa przez inkasentów: 

1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Usług Komunalnych w Sępopolu na terenie miasta, 

2) sołtysów na terenie sołectw. 

§ 10. Za pobór opłaty ustala się wynagrodzenie w wysokości 20% pobranej kwoty. 

§ 11. Traci moc uchwała  Nr XVI/82/15  z dnia 30 listopada 2015 r.  w sprawie wprowadzenia, ustalenia 

wysokości stawek i poboru opłaty od posiadania psów. 
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§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. 

§ 13. Uchwała  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz 

wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sępopolu i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r. 

 

Przewodnicząca  Rady Miejskiej w Sępopolu 

Beata Jarzynka 
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