
UCHWAŁA NR XV/77/2015
RADY MIEJSKIEJ W KORSZACH

z dnia 27 listopada 2015 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 (t.j. Dz.U. z 2015 r., 
poz. 1515) oraz art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. „f” i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 849, zm: Dz.U. z 2015 r. poz. 528, poz. 774, poz. 669, poz. 1045, poz. 1283, 
poz. 1777) – Rada Miejska w Korszach uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.

§ 2. Określa się opłatę od posiadania psa w wysokości 30 złotych od każdego psa.

§ 3. 1. Opłata od posiadania psa jest płatna bez wezwania w terminie do dnia 30 kwietnia roku podatkowego, 
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie w terminie 14 dni od dnia powstania tego 
obowiązku.

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego opłatę 
zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, których istniał obowiązek jej zapłaty.

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały 
okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

4. Pobór opłaty następuje w trybie określonym w uchwale Nr XIV/91/2001 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 
31 maja 2001 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków stanowiących dochód Gminy w drodze inkasa, określenia 
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

5. Opłatę można również wnosić na rachunek bankowy Gminy Korsze w BOŚ S.A. O/Olsztyn 
82154010722001505038250001.

§ 3. Od opłaty od posiadania psów zwalnia się posiadanie psa ze schroniska dla bezdomnych zwierząt na 
podstawie dokumentu potwierdzającego ten fakt, z tym że zwolnienie przysługuje jednorazowo w roku wzięcia psa 
ze schroniska.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Korsz.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XL/274/2013 Rady Miejskiej w Korszach z dnia 21 października 2013 r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego i 
obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Andrzej Wankiewicz
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