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UCHWAŁA NR III/14/2010
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 16 grudnia 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr LXV/296/2010 w sprawie opłaty od posiadania psów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. 
U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 18a ust. 1, 2 i art. 19 ust. 1 lit. f), ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. „o podatkach i opłatach lokalnych” (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613 
z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr LXV/296/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 roku wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) zmienia się treść § 5 uchwały, który otrzymuje brzmienie: „Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty wygasł w ciągu 
danego roku, opłatę za ten rok ustala się w następujący sposób: 

a) jeżeli zgłoszenie o zaistniałym fakcie złożono w terminie do 30 czerwca danego roku opłatę pobiera się 
w wysokości 15,00 zł, 

b) jeżeli zgłoszenie o zaistniałym fakcie złożono po dniu 30 czerwca danego roku opłatę pobiera się 
w wysokości 30,00 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2011 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

Do uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie zmiany uchwały nr LXV/296/2010 w sprawie opłaty od 
posiadania psów. Ze względu na omyłkowy zapis w uchwale w sprawie opłaty od posiadania psów zaistniała 
konieczność wprowadzenia zmian do uchwały nr LXV/296/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 
2010 roku. W związku z powyższym podjęcie uchwały w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. Sporządziła: 
Anna Mucha podinspektor ds. księgowości budżetowej 


