
UCHWAŁA   Nr 85/XII/07
Rady Miejskiej w Chorzelach

z dnia 28 grudnia 2007 roku

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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 i 
2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. 
Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się na terenie miasta i gminy Chorzele opłatę od posiadania psów.
2. Stawkę opłaty od posiadania psów określa  się  w wysokości  12.00 zł.  rocznie  od 

jednego psa.

§ 2

Nie  pobiera  się  opłaty  od  posiadania  jednego  psa  utrzymywanego  w  celu  pilnowania 
nieruchomości. 

§ 3

1. Obowiązek  uiszczania  opłaty  od  posiadania  psów  powstaje  od  pierwszego  dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym osoba fizyczna weszła w posiadanie 
psa,  a  wygasa  z  końcem  miesiąca,  w  którym  ustały  okoliczności  uzasadniające 
istnienie tego obowiązku.

2. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo, bez wezwania, w terminie do 
dnia 15 marca roku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Jeżeli  obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów powstał po dniu 1 marca, 
opłata płatna jest w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

4. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów powstał lub wygasł w ciągu 
roku,  opłatę  za  ten rok ustala  się  proporcjonalnie  do  liczby miesięcy,  w których 
istniał ten obowiązek.

§ 4

1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Inkasentem opłaty od posiadania psów określa się Zakład Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej w Chorzelach.
3. Określa się  wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wys. 1 % od 

zainkasowanych kwot z tytułu tej opłaty.



§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 6

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

      2   Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
           Mazowieckiego

                                                                                
                                                                        


