
UCHWAŁA NR 240/XLIII/14
RADY MIASTA I GMINY WLEŃ

z dnia 27 października 2014 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 (tekst jednolity: Dz.U. 
z 2013 r. poz. 594 ze zm. ) oraz art.19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst 
jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz.849 ze zm.) zarządza się co następuje: 

§ 1. Opłatę od posiadania psów uiszczają osoby fizyczne, które na obszarze Miasta i Gminy Wleń posiadają 
psy. 

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł za każdego psa. 

§ 3. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się ( oprócz zwolnień wymienionych w art.18a ust.2 ustawy 
o podatkach i opłatach lokalnych) od: 

1. od posiadania szczeniąt do 6 tygodni tj. do czasu ich odchowu, 

2. od posiadania psów w roku, w którym zostały wzięte ze schroniska. 

§ 4. Obowiązek opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po wejściu w posiadanie psa, 
a wygasa z końcem roku, w którym nastąpiło ustanie posiadania. W przypadku wejścia w posiadanie psa po 
upływie I półrocza, opłatę uiszcza się w połowie wysokości stawki rocznej. 

§ 5. Posiadacze psów zobowiązani są dokonać wpłaty opłaty od posiadania psów bez wezwania do 15 
maja każdego roku lub w ciągu dwóch tygodni od powstania obowiązku podatkowego. 

§ 6. Opłatę od posiadania psów należy dokonać w kasie Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wleń. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Wleń. 

§ 9. Z upływem dnia 31 grudnia 2014 roku traci moc Uchwała Nr 184/XXXIII/13 Rady Miasta i Gminy Wleń 
z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie opłaty od posiadania psów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2015 roku. 
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