
UCHWAŁA  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 

 
 

                     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym            

/ Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; 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 2004 r. Nr 102, poz. 

1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 

181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 / oraz art. 18 a pkt 1 i art. 

19 ust. 1 pkt f oraz ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych / tj. Dz.U. z 

2006 r. Nr 121, poz. 844; zm. Dz.U. Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, 

poz. 1828, Nr 251, poz. 1847 / Rada Miejska w Białej uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów na terenie Gminu Biała w wysokości 40,00 zł. od 

jednego psa.  

 

§ 2 

 

1. Opłatę, o której mowa w § 1 należy uiścić bez wezwania w terminie do 31 maja roku 

podatkowego lub w ciągu 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa. 

2. Opłatę uiszcza się w formie gotówki w kasie Urzędu Miejskiego w Białej lub na rachunek 

bankowy tut. urzędu. 

 

§ 3 

 

Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od właściciela psa z tytułu posiadania jednego psa 

utrzymywanego do pilnowania budynku mieszkalnego nie wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego. 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej. 

 

§ 5 

 

Traci moc Uchwała Nr XVII/176/04 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie 

ustalenia na terenie Gminy Biała wysokości stawki podatku od posiadania psów, sposobu jej poboru i 

terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku. 

 

§ 6 

 

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Opolskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r.  

 

Burmistrz Białej 

Arnold Hindera 

 


