
UCHWAŁA NR XXI/178/12
RADY MIEJSKIEJ W KOLONOWSKIEM

z dnia 12 listopada 2012 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2013 roku 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.), art.18a, art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach 
lokalnych (Dz.U. z 2010r. Nr 95, poz.613 z późn.zm.) oraz art.4 ust.1, art.13 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 17, poz.95) Rada 
Miejska w Kolonowskiem uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Kolonowskie opłatę od posiadania psów. 

2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 60 zł od jednego psa. 

3. Osoby, które wejdą w posiadanie psa po 30 czerwca roku podatkowego, opłacają opłatę w wysokości ½ 
stawki rocznej. 

§ 2. Zwalnia się z opłaty od posiadania psa, którego właściciel w 2012r. lub najpóźniej do końca lutego 2013r. 
dokonał jego czipowania. 

§ 3. 1. Pobór opłaty od posiadania psów w formie inkasa powierza się sołtysom na terenie Gminy 
Kolonowskie. 

2. Za czynności określone w § 3 ust.1 ustala się wynagrodzenie w wysokości 20% sumy pobranej opłaty od 
posiadania psów. 

§ 4. Opłata, o której mowa w § 1 uchwały, płatna jest bez wezwania w terminie do 31 marca 2013r. lub w ciągu 
dwóch tygodni od dnia wejścia w posiadanie psa na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem 
w BS O/Kolonowskie Nr 85 8909 1016 2001 000598640002 w sposób określony w § 3 ust.1lub bezpośrednio 
w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Kolonowskiem, ul. Ks.Czerwionki 39. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

§ 6. Tracą moc: uchwała Nr XII/82/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 grudnia 2007r. i uchwała Nr 
XIII/95/07 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie określenia zasad poboru 
i terminów płatności opłaty od posiadania psów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Franciszek Klimas
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