
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/271/13 

RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 29 października 2013 r. 

w sprawie wprowadzenia i określenia  wysokości rocznej opłaty od posiadania psów na 2014 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 ze zm.), art. 18 a i 19 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 95, poz. 613 ze zm.), Rada 

Gminy Krupski Młyn postanawia: 

§ 1.  Wprowadzić na terenie Gminy Krupski Młyn opłatę od posiadania psów. 

§ 2.  Ustalić na rok 2014 opłatę roczną od posiadania psów w wysokości 22,00 zł od pierwszego i każdego 

następnego psa. 

§ 3.  Opłata płatna jest z góry bez wezwania do dnia 15 czerwca 2014 roku lub w ciągu dwóch tygodni od 

daty nabycia psa.  

§ 4. 1. Zarządzić na terenie Gminy Krupski Młyn pobór opłaty w formie inkasa.  

2. Wyznaczyć jako inkasentów:  

a)  w Sołectwie Potępa - p. Małgorzatę Dawczak  

b) w Osiedlu Ziętek - Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz p. Lesława Bakaja i Bogusława Kubika.  

c) w Krupskim Młynie - p. Lesława Bakaja i Bogusława Kubika. 

3.  Ustalić wynagrodzenie za inkaso w wysokości 10 % zebranej kwoty opłat od posiadania psów. 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§ 6. 1. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 

z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.  

2.  Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

 

Janusz Weiss 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 listopada 2013 r.

Poz. 6495
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