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Poz. 2902
UCHWAŁA NR XXVIII/306/2012
RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY
z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie: ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art. 40 ust.1 i art.41,art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613, z późn. zm.)
Rada Miejska uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Miasto Dębica opłatę od posiadania psów.
§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów: od każdego psa: w budynkach wielorodzinnych 84,00 zł
w budynkach pozostałych 32,00 zł
§ 3. 1. Opłatę pobiera się w połowie stawki określonej w § 2, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po dniu
30 czerwca roku podatkowego. 2. W przypadku zbycia psa w terminie do 15 marca roku podatkowego opłatę
pobiera się w połowie stawki określonej w § 2. 3. Opłata od posiadania psów jest płatna z góry bez wezwania
do 15 marca każdego roku kalendarzowego, lub w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 4. Pobór opłaty następuje w drodze inkasa. Inkasent zostanie określony w odrębnej uchwale.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy.
§ 6. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Dębicy XVIII/176/2011 z dnia 3 listopada 2011 w sprawie
ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dębicy
Stanisław Leski

