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UCHWAŁA NR XI/87/19
RADY MIASTA HELU
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie określenia stawek opłaty od posiadania psów i unormowania innych spraw dotyczących tej
opłaty.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2019 r., poz. 506, 1309, 1696, 1815) oraz art.18a i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 r.
o podatkach
i opłatach
lokalnych1)
(t. j.
z 2019 r.,
poz.1170,
2244)
oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (M.P. z 2019 r., poz. 738)
Rada Miasta Helu uchwala, co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie miasta Helu opłatę od posiadania psów pobieraną od osób fizycznych
posiadających psy i określa się stawkę opłaty w wysokości - 65,00 zł rocznie od jednego psa.
§ 2. Opłata płatna jest w terminie do dnia 31 marca każdego roku, a gdy podatnik nabył psa po tym
terminie, to wówczas opłatę z tytułu posiadania tego psa wpłaca się w ciągu jednego miesiąca od daty nabycia
psa, jeżeli wymienionej opłaty za dany rok nie wpłacił poprzedni posiadacz.
§ 3. 1. Rejestrację psów zleca się Zespołowi Zakładów Obsługi Miasta w Helu.
2. Poboru opłaty od posiadania psów dokonuje kierownik zakładu lub pracownik obsługi administracyjnej.
3. Ustala się wynagrodzenie dla dokonujących pobierania opłaty od posiadania psów w wysokości 10 %
pobranej kwoty.
4. Ustala się termin rozliczenia z pobranej opłaty na dzień 30 czerwca każdego roku, a w przypadku
pobrania opłaty po tym terminie na dzień 30 grudnia każdego roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi Helu.
§ 5. Traci moc uchwała Nr IV/32/19 Rady Miasta Helu z dnia 30 stycznia 2019 roku.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący rady
Marek Chroń

________
) 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 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999r. w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych
typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe (Dz. Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie –
z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia
tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.

