
UCHWAŁA NR XXXV/352/2016
RADY MIEJSKIEJ JASŁA

z dnia 21 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 roku poz. 446 ze zm.) i art. 18a ust. 1 oraz art. 19 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2016 roku, poz. 716 ze zm.), Rada Miejska Jasła 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Jasła opłatę od posiadania psów zwaną dalej opłatą. Opłatę pobiera się od 
osób fizycznych posiadających psy.

§ 2. 1. Roczna stawka opłaty wynosi:

1) 50,00 zł od każdego psa posiadającego trwałe oznakowanie:

a) poprzez dokonanie wszczepienia mikroprocesora identyfikującego (chipa),

b) poprzez wykonanie tatuażu identyfikującego stosownie do wymogów Związku Kynologicznego w Polsce,
- z zastrzeżeniem § 3 ust. 4,

2) 100,00 zł od pozostałych psów.

2. Opłatę pobiera się:

1) w pełnej wysokości za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku podatkowego,

2) w wysokości połowy stawki rocznej:

- jeżeli osoba fizyczna stała się posiadaczem psa po dniu 30 czerwca roku podatkowego,

- jeżeli do dnia 30 czerwca roku podatkowego osoba fizyczna przestała być posiadaczem psa.

§ 3. 1. Opłata płatna jest jednorazowo do dnia 30 czerwca danego roku, a w wypadku wejścia
w posiadanie psa w drugim półroczu - do dnia 31 grudnia danego roku.

2. Opłatę uiszcza się na rachunek Miasta Jasła bez wezwania.

3. W razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku wniesienia opłaty 
lub wysokość stawki opłaty, osoby wymienione w art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 
opłatach lokalnych są zobowiązane złożyć informację w Urzędzie Miasta w Jaśle w terminie 14 dni od dnia 
zaistnienia tych okoliczności.

4. Stawkę, o której mowa w §2 ust. 1 pkt. 1, stosuje się pod warunkiem pisemnego zgłoszenia numeru trwałego 
oznakowania psa w Urzędzie Miasta w Jaśle.

§ 4. Nie podlega opłacie pierwsze 12 miesięcy posiadania psów nabytych od Miasta Jasła w ramach 
realizowanego  "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta Jasła".

§ 5. Traci moc uchwała nr XVI/152/2015 z dnia 30 listopada 2015 r. (Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z 
2015 r. poz. 3900).

§ 6. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Jasła.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Jasła

Henryk Rak
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