
Id: GXENI-DGXCO-OCQJM-KZOCE-LPZOA. Podpisany Strona 1 z 2

UCHWAŁA NR 363/5/XLI/10
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 17 września 2010 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od 
posiadania psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f) ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613) 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów. 

§ 2. 1. Ustala się wysokość opłat od posiadania psów w wysokości 23 złotych rocznie od każdego psa. 

2. Jeżeli osoba fizyczna została posiadaczem psa w ciągu roku budżetowego, opłatę za ten rok ustala się 
proporcjonalnie do miesięcy w czasie których była jego posiadaczem, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Liczba miesięcy liczona jest od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba 
fizyczna została posiadaczem psa. 

§ 3. 1. Ustala się termin płatności opłaty od posiadania psów do dnia 15 marca roku budżetowego. 

2. W przypadku, o którym mowa w § 2 ust. 2, terminem płatności jest piętnasty dzień miesiąca po 
miesiącu, w którym osoba fizyczna została posiadaczem psa. 

3. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania. 

§ 4. Określa się następujące zasady ustalania opłaty od posiadania psów: 

1) z terenu wiejskiego na podstawie wykazów sporządzonych przez sołtysów lub na podstawie 
indywidualnych zgłoszeń posiadaczy psów w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej do dnia 28 lutego 
roku budżetowego, 

2) z terenu miasta na podstawie wykazów sporządzanych przez osoby dostarczające decyzje wymiarowe 
dotyczące podatków lub na podstawie indywidualnych zgłoszeń posiadaczy psów w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Iłowej do dnia 28 lutego roku budżetowego. 

§ 5. W terminie 14 dni od dnia stania się posiadaczem psa, osoba ta jest obowiązana zgłosić ten fakt 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Iłowej. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 roku.2) 

 

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. 
Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, 
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Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675. 
2) Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Rady Miejskiej w Iłowej Nr 282/5/XXXIII/09 z dnia 9 listopada 2009 r. 

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów oraz ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów (Dz. 
Urz. Woj. Lubuskiego z 2009 r. Nr 130, poz. 1744). 


