UCHWAŁA NR XLVII/534/14
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 27 października 2014 r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad
ustalania jej poboru oraz wprowadzenia zwolnień.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity: Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 18a ust 1 i
art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2014 r. poz. 849), uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów przez osoby fizyczne, z zastrzeżeniem ust. 2, w wysokości:
1) 36,00 zł za pierwszego psa;
2) 18,00 zł za drugiego i kolejnego psa.
2. Ustala się opłatę od posiadania psów przez emerytów i rencistów samotnych, samodzielnie prowadzących
gospodarstwo domowe w wysokości 18,00 zł od każdego posiadanego psa.
§ 2. Opłata od posiadania psów za dany rok płatna jest jednorazowo, bez wezwania, w terminie do 31 marca
danego roku, z zastrzeżeniem par. 4 uchwały.
§ 3. Opłatę można uiścić:
1) bezpośrednio przelewem na konto bankowe Urzędu Miejskiego;
2) w kasie Urzędu Miejskiego w Chojnicach.
§ 4. 1. Posiadacze, którzy nabyli psa w ciągu danego roku kalendarzowego uiszczają opłatę w terminie 14 dni,
liczonych od końca miesiąca, w którym zaistniało to zdarzenie.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustał obowiązek jej uiszczenia.
3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku, opłatę za ten rok ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
4. Osoby fizyczne są obowiązane zgłosić fakt powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty
w terminie 14 dni od jego zaistnienia.
§ 5. Organem właściwym w sprawach opłaty od posiadania psów jest Burmistrz Miasta Chojnice.
§ 6. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się w przypadkach określonych w ustawie, a ponadto:
1) od posiadanych psów nabytych ze Schroniska dla bezdomnych zwierząt „Przytulisko” w Chojnicach - za okres
12 miesięcy od daty wejścia w posiadanie;
2) od posiadanych szczeniąt do 3 miesiąca życia.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnice.
§ 8. Traci moc Uchwała Nr XIII/139/11 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie
określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, wyznaczenia terminu płatności, zasad ustalania jej poboru
oraz wprowadzenia zwolnień (Dz. Urz. Woj. Pom z 2011 r. Nr 166, poz. 3562).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego, z mocą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Mirosław Janowski

Id: 3B57515D-1484-47FD-A295-DA2BAB8FAB1A. Podpisany

Strona 1

