
UCHWAŁA NR XXXI/ 251 /2013
RADY GMINY KROŚCIENKO WYŻNE

z dnia 28 listopada 2013 r.

w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.) oraz pkt 4 lit. e obwieszczenia 
Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat 
lokalnych w 2014 r. (M.P. z dnia 09.09.2013 r. poz. 724) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów pobieraną od osób fizycznych posiadających psy w wysokości 
20 zł od jednego psa. 

§ 2. Opłata, o której mowa w § 1 płatna jest z góry bez wezwania w terminie do dnia 30 września lub w ciągu 
miesiąca od terminu nabycia psa, proporcjonalnie do ilości miesięcy pozostających do zakończenia roku. 

§ 3. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa: 

2. Inkasentami będą dla: 

1) sołectwa Krościenko Wyżne - Bolesław Pudłowski; 

2) sołectwa Pustyny - Wiesław Gomółka. 

3. Wynagrodzenie za inkaso wynosi 4% sumy zainkasowanej opłaty. 

4. Opłatę można uiszczać u inkasenta, w kasie lub na konto Urzędu Gminy. 

5. Wyznacza się ostateczny termin wpłaty przez inkasentów pobranych kwot w terminie do 7 dni roboczych po 
dniu, w którym, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, wpłata powinna nastąpić.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krościenko Wyżne. 

§ 5. Traci moc UCHWAŁA NR XXI/160/2012 Rady Gminy Krościenko Wyżne z dnia 29 listopada 2012 r. 
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podkarpackiego i ma zastosowanie do opłaty należnej od 1 stycznia 2014 roku. 
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