
                                            

                         UCHWAŁA NRIII/14/2006                                      

RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE 

z dnia 14 grudnia 2006  roku 
 
w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminu płatności, sposobu 

poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust.1, art. 41, ust. 1, art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, 
poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 
2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 
172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 
art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ¹ (Dz.U. 
z 2006r. Nr 121,  poz. 844), pkt 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 
października 2006r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w 
podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 75, poz. 758 ), Rada Miejska w 

Opatowie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

 
Ustala się roczną stawkę podatku od posiadania psów w wysokości 25 złotych 
rocznie od każdego psa podlegającego opodatkowaniu. 
 

§ 2 

 
1. Podatnicy zobowiązani są do uiszczenia podatku bez wezwań w terminie  
do 30 czerwca lub w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie psa.  

2. W przypadku wejścia w posiadanie psa po 30 czerwca, podatek od 
posiadania psów jest płatny w połowie jej wysokości.  

 
3. Obowiązek podatkowy powstaje w tym półroczu, w którym pies ukończy 6  
 miesięcy życia. 

 
 

§ 3 

 

1. Podatek od posiadania psów można wpłacać na rachunek bankowy Urzędu 
Miasta i Gminy w Opatowie. 

2. Inkasentem podatku od posiadania psów w granicach administracyjnych 
miasta Opatowa jest Mariusz Praga.   



 
 

§ 4 

 
Wynagrodzenie za pobór podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 
30% zainkasowanego podatku. 
 

§ 5 

 
Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów. 
 

§ 6 

 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Budżetu, Finansów, 
Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie. 
 

§ 7 

 
Traci moc uchwała Nr XXXVII/260/05 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 
listopada 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek, terminu płatności, 
sposobu poboru podatku od posiadania psów i wynagrodzenia za jego pobór. 
 

§ 8 

 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w 
Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie, rozplakatowanie na terenie miasta i 
sołectw oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i ma zastosowanie 
do podatku od posiadanych psów i wynagrodzenia za jego pobór począwszy 
od roku podatkowego 2007. 

 
      Przewodniczący 
 Rady Miejskiej w Opatowie 

 

        /Dariusz Bińczak/ 
 
 ¹ Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:  
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu 

kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz. Urz. WE L 368 z 17.12.1992r.),  
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez 

pojazdy ciężarowe ( Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999). 
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejsze ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą 
Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie 
specjalne.  


