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UCHWAŁA NR XI/175/11
RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

z dnia 26 października 2011 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2012 rok. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 punkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm. ), art. 18a, art. 19 punkt 1 litera f, art. 19 punkt 

3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010r, Nr 95, poz. 613, ze zm.), 

obwieszczenia Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. 

z dnia 19 października 2011 roku (M.P. z 2011r. Nr 95, poz. 961), na wniosek Prezydenta Miasta i po 

zaopiniowaniu przez Komisję Budżetową 

Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej uchwala: 

§ 1. Wprowadzić na terenie Gminy Dąbrowa Górnicza opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Roczne stawki opłaty od posiadania psów, pobieranej od osób fizycznych ustala się w następującej 
wysokości: 

1. od każdego psa - 60,00 zł 

2. od każdego psa, jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał w drugim półroczu - 30,00 zł 

3. od jednego psa będącego własnością emerytów, rencistów prowadzących samodzielnie jednopokoleniowe 
gospodarstwo domowe - 30.00 zł 

§ 3. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów : 

1. psy będące w posiadaniu osób, które nabędą w roku 2012 psa ze schroniska, na podstawie 
przedstawionego zaświadczenia. 

2. psy będące w posiadaniu osób, które są członkami towarzystw zajmujących się opieką nad zwierzętami. 

§ 4. Opłatę można wpłacać w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w terminie do 30 kwietnia 
2012 roku, natomiast w przypadku wejścia w posiadanie psa po tym terminie – opłata winna być uiszczona w ciągu 
14 dni. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego i dotyczy roku podatkowego 2012. 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Dąbrowie Górniczej 

Agnieszka Pasternak


