
 

 

UCHWAŁA NR XI/5/2016 

RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU 

z dnia 24 listopada 2016 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2017 r. 

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 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2  

i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
1) 

(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 716  

z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 613 

z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta Bierunia, 

RADA MIEJSKA W BIERUNIU 

uchwala: 

§ 1. Wprowadzić opłatę od posiadania psów na terenie Gminy Bieruń i ustalić roczną stawkę opłaty 

w wysokości 30,00 zł od jednego psa, maksymalnie 50,00 zł od posiadanych dwóch lub więcej psów. 

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku 

powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 

podatkowego. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego, podatek ustala się 

proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy. 

§ 3. Obowiązek podatkowy 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. Od opłaty zwalnia się posiadanie psów trwale oznakowanych czipem/mikroprocesorem bądź tatuażem, 

pod warunkiem zgłoszenia i udokumentowania tego faktu. 

§ 5. 1. Zarządzić pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa przez Bieruńskie Przedsiębiorstwo 

Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Bieruniu przy ul. Wł. Jagiełły 13. 

2. Ustalić termin płatności dla inkasenta - do 3 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano 

opłatę od posiadania psów. 

                                                      
1) 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  

1/ dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WEL 368 z 17.12.1992 r.),  

2/ dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów 

infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WEL. 187 z 20.07.1999 r.). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa 

Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa  

w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 
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3. Ustalić wysokość wynagrodzenia za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 3% prowizji  

od pobranych kwot opłaty. 

§ 6. Wpłaty opłaty można dokonywać na konto Gminy Bieruń  lub w kasie Urzędu Miejskiego  

w Bieruniu. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierzyć Burmistrzowi Miasta Bierunia. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1.01.2017 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej  

w Bieruniu 

 

 

Adam Rozmus 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 6440


		2016-12-05T10:18:53+0000
	Polska
	ELŻBIETA MAJEWSKA-GÓRAL; ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




