
U C H W A Ł A  Nr XI/83/07
                                       Rady Miejskiej w Rymanowie

z dnia 15 października 2007 r.

w sprawie określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psów, zasad ustalania
i poboru oraz terminów płatności.

        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41 i 42 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 ust. 1 
i art.19 pkt 1, lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (Dz. U. 
z 2006 r. Nr 121, poz. 844, z późn.zm.) 
- Rada Miejska w Rymanowie

u c h w a l a,  co następuje:

§ 1

Uchwałą niniejszą Rada Miejska w Rymanowie:

1. wprowadza na terenie Gminy Rymanów opłatę od posiadania psów,
2. określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów,
3. określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów.

§ 2

Stawkę opłaty od posiadania  psów ustala  się  w wysokości  40,00  zł rocznie  od jednego psa 
posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3

1. Obowiązek zapłaty opłaty od posiadania  psów powstaje  od pierwszego dnia  miesiąca 
następującego po kwartale, w którym osoba fizyczna stała się posiadaczem psa.

2. Jeżeli obowiązek zapłaty opłaty od posiadania psów ustał w ciągu roku stawkę opłaty 
określoną w § 2 oblicza się proporcjonalnie do liczby kwartałów, w których obowiązek 
zapłaty opłaty od posiadania psów nie istniał.

§ 4

Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w ratach w terminach: do dnia  
15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada każdego roku.

§ 5

1. Opłata od posiadania psów pobierana jest w drodze inkasa.
2. Inkasentami opłaty od posiadania psów są sołtysi i  przewodniczący zarządów osiedli.
3. Za inkaso i dokonanie wpłat na właściwy rachunek budżetu gminy inkasenci otrzymują 

wynagrodzenie w wysokości  25 % pobranej opłaty od posiadania psów. 



           4.  Opłatę można uiścić bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy lub na rachunek bankowy 
    Urzędu Gminy. 

§ 6

Traci moc uchwała Nr XIX/197/2000 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 28 grudnia 2000 
roku  w sprawie określenia wysokości stawki podatku od posiadania psów, zasad ustalania i 
poboru oraz terminów płatności tego podatku oraz uchwała Nr XIX/196/04 Rady Miejskiej w 
Rymanowie  z  dnia  16  listopada  2004  roku  zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia 
wysokości  stawki  podatku  od  posiadania  psów,  zasad  ustalania  i  poboru  oraz  terminów 
płatności tego podatku.

§ 7

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy Rymanów.

§ 8

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego oraz 
ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń  na terenie Gminy Rymanów.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa  Podkarpackiego, z tym, że nie wcześniej niż z dniem 1 stycznia 2008 roku.


