
KARTA USŁUG Nr 12/FN
Urząd Miejski w Białej

ul. Rynek 10, 48-210 Biała
tel. 77 4388531, fax 77 4387679,

www.biala.gmina.pl, www.bip.biala.gmina.pl

Nazwa usługi: OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW
Miejsce 
załatwienia 
sprawy:

Referat Finansowy
Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu 
i podatków
Pokój nr 16, II piętro, tel.  077 4388 533
godziny pracy: poniedziałek – piątek 730 – 1530

Wymagane 
dokumenty: Nie dotyczy.

Opłaty: Opłata od posiadania psa wynosi 40,00 zł.
Opłaty można dokonać  w kasie  tut.  Urzędu  (I  piętro  pokój  nr  10)  lub  na
rachunek bankowy gminy: 
Bank Spółdzielczy w Białej Nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002.

Termin 
załatwienia 
sprawy:

Opłatę wnosi się bez wezwania w terminie do dnia 31 maja roku podatkowego
lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
W przypadku gdy należna opłata  nie  zostanie  uiszczona,  organ podatkowy
wydaje decyzję wymiarową.

Tryb odwoławczy: Od  decyzji  przysługuje  prawo  wniesienia  odwołania  do  Samorządowego
Kolegium  Odwoławczego  w  Opolu  za  pośrednictwem  Burmistrza  Białej  
w terminie 14 dni  od dnia otrzymania decyzji.  Odwołanie należy składać  
w Referacie Finansowym (II piętro pokój nr 16) lub w Sekretariacie (I piętro
pok. nr 13) tut. Urzędu.

Podstawa 
prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2012 r.
poz. 749 ze zmianami),
-  Ustawa  z  dnia  12  stycznia  1991  r.  o  podatkach  i  opłatach  lokalnych  
(tj. Dz.U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 ze zmianami),
- Uchwała Nr XII/142/07 Rady Miejskiej w Białej z dnia 6 grudnia 2007 r.  
w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów,
sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku (Dz. Urz.
Woj. Op. z 2007 r. Nr 96, poz. 3113).

Informacje 
dodatkowe:

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
-  z  tytułu  posiadania  psa  będącego  pomocą  dla  osób  niepełnosprawnych
(niewidomych, głuchoniemych, niedołężnych),
- od osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo
domowe – z tytułu posiadania jednego psa,
-  od  podatników  podatku  rolnego  od  gospodarstw  rolnych  –  z  tytułu
posiadania nie więcej niż dwóch psów,
-  od  właściciela  psa,  z  tytułu  posiadania  jednego  psa,  utrzymywanego  do
pilnowania  budynku  mieszkalnego  niewchodzącego  w  skład  gospodarstwa
rolnego.

http://www.biala.gmina.pl/
http://www.bip.biala.gmina.pl/


UWAGA:  Aktualność kart jest sprawdzana co 6 m- cy

Opracowała: Magdalena Kusber, dnia: 14.01.2014 r.
Sprawdziła: Kierownik Referatu Finansowego - Klaudia Kopczyk, dnia: 16.01.2014 r.
Zatwierdziła: Sekretarz Gminy – Grażyna Biały, dnia: 20.01.2014 r.
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