
 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XLI/826/09 

RADY MIASTA TARNOBRZEG 

z dnia 29 października 2009 r. 

 

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) i art.19 ust. 1 pkt f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o 

podatkach i opłatach lokalnych (t.j.: Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.), Obwieszczenia Ministra 

Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych w podatkach lokalnych w 2010 r. 

(M.P. z 2009 r., Nr 52, poz. 742) Rada Miasta Tarnobrzeg uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się opłatę od posiadania psów w wysokości 44,00 zł rocznie od jednego psa. 

§ 2. Określa się zasady ustalania oraz terminy płatności tej opłaty. 

I. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały 

okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

II. Obowiązek opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

III. Opłata płatna jest w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca i do 31 października roku 

podatkowego. 

1. Jeżeli obowiązek opłaty powstał: 

1) po dniu 31 marca, a przed dniem 31 października roku podatkowego, opłata za ten rok płatna jest w dwóch 

równych ratach w terminie: 

a) w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata, 

b) do dnia 31 października roku podatkowego – II rata. 

2) po dniu 31 października, opłata jest płatna jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku 

opłaty 

2. Jeżeli obowiązek opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, stawki opłaty określone w uchwale 

Rady Miasta ulegają obniżeniu proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek opłaty. 

§ 3. Należność z tytułu opłaty określonej w § 1 uiszcza się: 

– w kasie Urzędu Miasta w Tarnobrzegu, ul. Mickiewicza 7, 

– na rachunek bankowy Urzędu Miasta w Tarnobrzeg, 

– u inkasentów. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXVI/510/2008 Rady Miasta Tarnobrzega z dnia 30 października 2008 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2010 roku. 

 

 

Przewodniczący Rady 

 

Jurand Lubas 

 

 

 


