UCHWAŁA Nr ……/……./2016
RADY GMINY MIKOŁAJKI POMORSKIE
z dnia …….. listopada 2016r.
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów, zasad jej ustalania
i poboru oraz terminów płatności.
Na podstawie art. 18 ust. 2 , pkt. 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym ( tekst jednolity: Dz.U.z 2016r poz. 446), art.18 a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz.
716 ). oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa ( tekst
jednolity: Dz.U z 2015 r. poz.613 ze zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28
lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w
2017r. ( M.P. z 2016 r. poz.,779 )
Rada Gminy uchwala co następuje:
§1 Wprowadza się roczną stawkę opłaty od posiadania psów na obszarze Gminy Mikołajki
Pomorskie w wysokości ……. zł od każdego psa.
§2 1.Opłata jest płatna jednorazowo z góry, bez wezwania, do 15 czerwca , a w przypadku
powstania obowiązku jej uiszczania w ciągu roku podatkowego, w terminie 14 dni od dnia
powstania tego obowiązku.
2.W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku
podatkowego, wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których
zaistniał obowiązek jej zapłaty.
§3 1. Opłata od posiadania psów jest płatna na ręce właściwego, inkasenta lub na rachunek
bankowy urzędu .
2. Inkasentami opłaty, o której mowa w ust. 1 ustala się osoby wg załącznika nr 1.
§4 Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości ….. % od zebranej kwoty.
§5 Wypłata wynagrodzeń, o których mowa w § 4 dokonywana będzie kwartalnie w terminie
do 5 dnia następnego miesiąca po upływie danego kwartału, przelewem na konto wskazane
przez inkasenta.
§6 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§7 Traci moc uchwała Nr XI/73/2015 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 19 listopada
2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów , zasad jej
ustalania i poboru oraz terminów płatności
§8 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.

Załącznik nr 1
Do uchwały Nr …../…../2016
z dnia ….. listopada 2016r.

Wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów

- Stefania Lubiejewska

- sołectwo Balewo

- Leon Rumierz

- sołectwo Cierpięta

- Beata Tymicka

- sołectwo Cieszymowo

- Katarzyna Guzior

- sołectwo Dąbrówka Pruska

- Zofia Mularczyk

- sołectwo Dworek

- Maria Stadnik

- sołectwo Kołoząb

- Ryszard Wiśniewski

- sołectwo Krasna Łąka

- Grzegorz Drzymalski

- sołectwo Krastudy

- Wiesław Kot

- sołectwo Mikołajki Pomorskie

- Krzysztof Kamrowski

- sołectwo Mirowice

- Agnieszka Kondel

- sołectwo Nowe Minięta

- Mariusz Osiński

- sołectwo Perklice

- Iwona Feleńczak

- sołectwo Pierzchowice

- Kazimierz Marchlewski

- sołectwo Sadłuki

- Wierzbowski Eugeniusz

- sołectwo Stążki

- Elżbieta Zamojska

- sołectwo Wilczewo

