Uchwała Nr X/73/07
Rady Miejskiej w Pelplinie
z dnia 28 listopada 2007 roku

w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów na terenie gminy i miasta
Pelplin, zasady poboru i terminu płatności tej opłaty

Na postawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) Rada Miejska
w Pelplinie uchwala, co następuje:

§1
Ustala się wysokość opłaty od posiadania psów, zwanego dalej „opłatą” na terenie Gminy Pelplin
w wysokości 30,- zł rocznie od kaŜdego psa.
§2
1. Opłatę uiszcza się z góry, bez wezwania w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego,
a gdy pies został nabyty po tym terminie – w ciągu jednego miesiąca od daty jego nabycia –
w pełnej wysokości, zastrzeŜeniem ust. 2.
2. Opłatę uiszcza się w połowie wysokości stawki przypadającej za dany rok, w przypadku
nabycia psa po dniu 30 czerwca danego roku.
§3
Wpłat opłaty dokonuje się na konto Urzędu Gminy i Miasta Pelplin, w Banku Spółdzielczym
O/Pelplin lub u sołtysów poszczególnych wsi
§4
Traci moc Uchwała Nr XXV/218/04 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 13 grudnia 2004 roku w
sprawie ustalenia wysokości stawki podatku od posiadania psów na terenie gminy i miasta Pelplin,
zasad poboru i terminu płatności tego podatku.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem 01 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

UZASADNIENIE

W związku z likwidacją podatku od posiadania psów i wprowadzoną zmianą do
ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Z 2006 r. Nr 121 poz.
844 z późniejszymi zmianami) zachodzi konieczność ustalenia - zgonie z art. 18a tej ustawy opłaty od posiadania psów. Jednocześnie biorąc pod uwagę sytuację materialną mieszkańców
naszej Gminy obniŜa się do kwoty 30,- zł rocznie od kaŜdego psa górną granicę stawki opłaty od
posiadania psów.

