
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/203/12 

RADY MIEJSKIEJ W BYCZYNIE 

z dnia 25 października 2012 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.  

Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podat-

kach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), Rada Miejska w Byczynie uchwala, 

co następuje:  

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Byczyna opłatę od posiadania psów, określa zasady ustalania i pobo-

ru oraz terminy płatności i wysokość stawki opłaty.  

§ 2. Stawka roczna opłaty od posiadania psów wynosi 50,00 zł od jednego psa.  

§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w przy-

padku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.  

2. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, staw-

kę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w którym nie istniał obowiązek jej zapłaty.  

3. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-

rym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym 

ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.  

§ 4. Opłata od posiadania psów płatna jest na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Byczynie  

Nr 83 8890 1040 0000 1818 2005 0003.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Byczyny.  

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

twa Opolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.  

  

 Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Byczynie  

 

Grzegorz Kapica 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Opole, dnia 29 listopada 2012 r.

Poz. 1658
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