UCHWAŁA NR XI/96/15
RADY MIEJSKIEJ W ŁOBŻENICY
z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie: „ Wprowadzenia i określenia wysokości opłaty od posiadania psów”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. 2015 r. poz. 1515) i art. 18 a oraz art. 19 ust. 1 pkt f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.) oraz art. 47 § 4a ordynacji podatkowej (tekst jednolity
Dz.U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.)
uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Łobżenicy:
1. wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów,
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów,
4. zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy płatności dla
inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się: w wysokości

47,00 zł od jednego psa

§ 3. Zwalnia się od opłaty za posiadanie psa, jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło w II półroczu roku
podatkowego.
§ 4. Opłatę od posiadania psów ustala się na podstawie rejestrów sporządzonych przez sołtysów na terenie wsi
oraz inkasenta na terenie miasta, zaktualizowanych do dnia 15 marca roku podatkowego. Opłata płatna jest bez
wezwania w terminie do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku gdy wejście w posiadanie psa nastąpiło od
dnia 01 kwietnia do 30 czerwca roku podatkowego w ciągu 14 dni wejścia w posiadanie psa.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się:
- sołtysów na terenie wsi – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały,
- inkasenta na terenie miasta – Urząd Miejski Gminy Łobżenica,
3. Za pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa ustala się wynagrodzenie dla inkasentów – sołtysów
w wysokości 10% pobranej opłaty, która wypłacona będzie w terminie do 30 dni po rozliczeniu się inkasenta
z kwitariuszy i zebranej należności.
4. Inkasent jest zobowiązany wpłacać należność w ciągu 7 dni od daty jej zainkasowania na rachunek Urzędu
Gminy w Banku Spółdzielczym w Łobżenicy Nr 22 8938 0006 0000 1397 2000 0015.
§ 6. Traci moc Uchwała Nr XLV/317/14 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 4 listopada 2014 roku w sprawie:
„Określenia wysokości opłaty od posiadania psów”.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łobżenicy.
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016 oraz podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Antoni Kapeja
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XI/96/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 października 2015 roku

L.p.

Nazwisko i Imię

Sołectwo

1.

Barabasz Leonarda

Kunowo

2.

Bodetko Wiesław

Topola

3.

Borowy Andrzej

Dźwierszno Małe

4.

Brzeziński Jarosław

Kruszki

5.

Bruski Grzegorz

Witrogoszcz Osada

6.

Gniot Szczepan

Fanianowo

7.

Jagodziński Henryk

Witrogoszcz

8.

Kapeja Franciszek

Wiktorówko

9.

Kapeja Antoni

Piesno

10.

Kubacki Grzegorz

Dębno

11.

Kurek Adam

Rataje

12.

Mrotek Elżbieta

Witrogoszcz-Kolonia

13.

Nowicki Piotr

Izdebki

14.

Pirecka Grażyna

Ferdynandowo

15.

Polachowski Zenon

Walentynowo

16.

Pufal Ireneusz

Luchowo

17.

Rulska Katarzyna

Dziegciarnia

18.

Rzyduch Sylwia

Kościerzyn Mały

19.

Suszyński Jerzy

Szczerbin

20.

Szcześniak Edmund

Liszkowo

21.

Stryszyk Ryszard

Chlebno

22.

Wróblewski Wiesław

Dźwierszno Wielkie

23.

Ziarnik Zbigniew

Trzeboń
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Uzasadnienie
do Uchwały Nr XI/96/15
Rady Miejskiej w Łobżenicy
z dnia 29 października 2015 roku
w sprawie: „Wprowadzenia i określenia wysokości opłaty od posiadania psów”
W niniejszej uchwale Rada Miejska wprowadziła i określiła stawkę opłaty od posiadania psów od 1 stycznia
2016 roku w kwocie 47,00 zł od jednego psa. Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów
jest podjęcie uchwały w sprawie jej wprowadzenia i określenia wysokości opłaty, która będzie obowiązywała na
terenie gminy nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2016r.
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