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UCHWAŁA NR XXVI/174/2020
RADY MIASTA I GMINY WYSOKA
z dnia 28 września 2020 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości i zasad ustalania oraz sposobu
pobierania tej opłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f , pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), Rada Miasta i Gminy Wysoka uchwala, co
następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.
§ 2. Określa się roczną stawkę opłaty od posiadania jednego psa w wysokości:
1) 40,00 zł od posiadania psa trwale oznakowanego czipem/mikroprocesorem, pod warunkiem zgłoszenia
i udokumentowania tego faktu organowi podatkowemu,
2) 100,00 zł od posiadania psa bez trwałego oznakowania czipem/mikroprocesorem.
§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest do dnia 30 kwietnia każdego roku, a w przypadku powstania
obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę
od posiadania psów ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek jej zapłaty.
3. Jeżeli wejście w posiadanie psa nastąpiło w trakcie roku podatkowego, obowiązek uiszczenia opłaty od
posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wejście
w posiadanie.
§ 4. Osoby fizyczne posiadające psy obowiązane są składać organowi podatkowemu informacje
o posiadaniu psów w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, a w przypadku, o którym mowa w § 3,
w terminie 14 dni od powstania okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku uiszczenia opłaty.
§ 5. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Odrębną uchwałą Rada Miasta i Gminy Wysoka wyznacza inkasentów i określa wysokość
wynagrodzenia za inkaso.
§ 6. Od opłaty zwalnia się:
1) posiadanie psa pochodzącego ze schroniska, w którym został umieszczony na zlecenie Urzędu Miasta
i Gminy w Wysokiej,
2) posiadanie psa pochodzącego z akcji adopcyjnej prowadzonej przez Urząd Miasta i Gminy w Wysokiej
w stosunku do psów bezdomnych znajdujących się na terenie miasta i gminy Wysoka.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wysoka.
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§ 8. Traci moc uchwała Nr XIV/90/2019 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 30 września 2019 r.
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, zasad ustalania oraz sposobu pobierania tej opłaty (Dz. Urz.
Woj. Wielk. z 2019 r. poz. 8479).
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy
(-) inż. Henryk Stańczyk

