
 

 

UCHWAŁA NR XXXI.177.2017 

RADY GMINY MIASTECZKO KRAJEŃSKIE 

z dnia 13 września 2017 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 2016 r. 

poz. 446, ze zm.
1)

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

i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, ze zm.
2)

) Rada Gminy Miasteczko Krajeńskie uchwala, co 

następuje: 

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

§ 2.  Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 45 zł rocznie od jednego psa oraz od 

każdego następnego posiadanego przez osobę fizyczną. 

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 15 maja roku podatkowego, a w przypadku 

powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku 

u inkasenta, w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy w Nadnoteckim Banku Spółdzielczym 

w Białośliwiu Nr 51 8937 0007 0000 0404 2000 0009. 

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty od posiadania psów w ciągu roku 

podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek 

jej zapłaty. 

3. 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. 

§ 4.  Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa i na inkasentów wyznacza się: 

1) sołtysa wsi Arentowo; 

2) sołtysa wsi Brzostowo; 

3) sołtysa wsi Grabionna; 

4) sołtysa wsi Grabówno; 

5) sołtysa wsi Miasteczko-Huby; 

6) sołtysa wsi Miasteczko Krajeńskie; 

7) sołtysa wsi Okaliniec; 

8) sołtysa wsi Wolsko. 

                                                      
1) 

Dz. U. z 2016 r. poz.1579, 1948 oraz z 2017 r. poz.730 i 935 
2) 

Dz. U. z 2016 r. poz.1579, 1923 oraz  z 2017 r. poz. 624, 1282, 1428, 1529 i 1566 
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§ 5.  Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 5% od kwoty 

zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.   

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miasteczko Krajeńskie. 

§ 7.  Traci moc Uchwała Nr XII/62/2011 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 26 października 

2011 r. w sprawie opłaty od posiadania psów i Uchwała Nr V/26/2015 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie 

z dnia 18 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty od posiadania psów. 

§ 8.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Danuta Szaefer 
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