UCHWAŁA Nr XIV/92/07
Rady Miejskiej w Mroczy
z dnia 12 listopada 2007 r.
w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru opłaty w
drodze inkasa , wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm.: z 2002 r. 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, i z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175
poz. 1457 oraz z 2006r. Nr 17 poz. 128 ) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o
podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r. Nr 121 poz. 844 zm. z 2006r Nr 225
poz.1635, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz.1828 i Nr 251 poz.1847) a także Obwieszczenia
Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie wysokości górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych ( M.P Nr 47 poz.557 ), uchwala się, co
następuje:

§ 1. Ustala się opłatę od osób fizycznych posiadających psa w kwocie 21,00 zł., od każdego
psa.
§ 2. Pobór podatku następuje w drodze inkasa przez inkasentów tj. sołtysów wsi Białowieża,
Drążno, Drzewianowo, Izabela, Jeziorki Zabartowskie, Kaźmierzewo, Kosowo, Krukówko,
Matyldzin, Ostrowo, Rościmin, Samsieczynek, Wiele, Witosław, Wyrza oraz inkasenta
pracownika Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, lub poprzez wpłatę na rachunek bankowy
Urzędu w BS Koronowo O/Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003.
§ 3. 1. Opłata jest płatna z góry bez wezwania do 15 marca każdego roku podatkowego,
bądź w ciągu 14 dni od daty wejścia w posiadanie psa.
2. Opłatę pobiera się w wysokości połowy określonej stawki, jeżeli obowiązek opłaty
powstał w drugiej połowie roku podatkowego.
§ 4. Inkasentom opłaty przysługuje wynagrodzenie w wysokości 12% od uiszczonej kwoty
podatku. Zebrane kwoty opłaty inkasenci wpłacają na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w
Mroczy raz w miesiącu do 5 dnia następnego miesiąca.
§ 5 . Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza.

§ 6 . Traci moc Uchwała Nr II/17/06 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 4 grudnia 2007
roku w sprawie ustalenia podatku od posiadania psa, poboru podatku w drodze inkasa,
wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i ma zastosowanie do opłaty należnej w
2008 r .

UZASADNIENIE do uchwały w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa, poboru
opłaty w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, iż to rada gminny w drodze uchwały ustala
wysokość opłat i podatków przyjmując zasady określone i wynikające z ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych.
Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007 r w sprawie górnych granic stawek
kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych określiło górną stawkę opłaty od psa w
wysokości 100,00 zł.
Niniejsza uchwała określa również sposób i formy poboru wymienionej opłaty wskazując
inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso, co jest zgodne z zapisami ustawowymi.
Wobec powyższego uchwałę uważa się za zasadną.

