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UCHWAŁA NR LIX/489/14
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE
z dnia 12 listopada 2014 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r.
poz. 594) oraz art. 18a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.
z 2014 r. poz. 849) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Pińczów opłatę od posiadania psów.
§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 36,00 zł od jednego psa posiadanego
przez osobę fizyczną.
§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w
przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego,
stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie psa i wygasa z upływem miesiąca, w którym osoba fizyczna
utraciła posiadanie psa.
3. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od osób wskazanych w art. 18a ust. 2 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 4. 1. Pobór opłaty odbywać się będzie w drodze inkasa:
1) Na terenie poszczególnych wsi – przez sołtysów
2) Na terenie miasta Pińczów przez :
a) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie,
b) Administrację osiedli pińczowskich Spółdzielni Mieszkaniowych,
c) Administrację zakładowych domów mieszkaniowych.
2. Osoby fizyczne posiadające psy, a nie zamieszkałe w domach administrowanych przez w/w jednostki
administracyjne domów, czyli właściciele prywatnych posesji i pozostali wpłacają opłatę od posiadania psów
do kasy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Pińczowie lub do kasy
Urzędu Miejskiego w Pińczowie.
§ 5. Tytułem wynagrodzenia za pobór opłaty od posiadania psów, sołtysi i jednostki wymienione
w § 4 ust.1 pkt 2 otrzymują prowizję w wysokości 40% od zainkasowanej opłaty.
§ 6. Traci moc uchwała Nr XLV/380/13 Rady Miejskiej w Pińczowie z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie
opłaty od posiadania psów .
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pińczów.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi
w życie z dniem 01 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jan Radkiewicz

