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UCHWAŁA NR XXXIII.289.2016
RADY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w 2017 roku
Działając na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tj.:
Dz. U. z 2016r., poz.446, ze zm. ) w związku z art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tj.: Dz. U. z 2016 roku, poz.716 ) Rada Miejska w Brwinowie
uchwala co następuje:
§ 1. 1. Ustala się stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 50 złotych rocznie od jednego psa.
2. Stawka określona w ust. 1 ulega zmniejszeniu o 20 zł w przypadku posiadania psa z wszczepionym
chipem.
§ 2. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w
którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w
którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 marca roku podatkowego, a w przypadku
powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku. W
przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku podatkowego, opłatę roczną
zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej uiszczenia.
§ 3. 1. Opłata, o której mowa w § 1 płatna jest w następujący sposób:
1) w kasie Urzędu Gminy w Brwinowie;
2) inkasentowi
2. Na inkasentów wyznacza się osoby wskazane w załączniku do niniejszej uchwały.
3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 7 % prowizji od kwoty
pobranych opłat.
§ 4. Zwalnia się z opłaty od posiadania drugiego i każdego następnego psa.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i
obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki
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Załącznik do Uchwały Nr XXXIII.289.2016
Rady Miejskiej w Brwinowie
z dnia 26 października 2016 r.
Wykaz inkasentów opłaty od posiadania psów
1. Adamczyk Halina

- Koszajec

2. Badurek Weronika

- Domaniew, Domaniewek

3. Baranowski Andrzej

- Owczarnia

4. Frej Stanisław

- Terenia

5. Marchwiak Karol

- Żółwin

6. Szymańska Jolanta

- Parzniew

7. Witek Melania

- Kanie, Otrębusy

8. Wojciechowicz Jan

- Moszna

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brwinowie
Sławomir Rakowiecki

