
 
 

UCHWAŁA NR LII/442/2022 
RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 

z dnia 21 października 2022 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach 
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1452 z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 
28 lipca 2022 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków                  i opłat lokalnych na rok 
2023 (M. P. z 2022 r. poz. 731) Rada Miejska w Mroczy uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psa przez osoby fizyczne, której roczna stawka wynosi 50,00 zł 
(słownie: pięćdziesiąt złotych) od każdego psa. 

2. Opłata płatna jest z góry bez wezwania do 15 marca każdego roku podatkowego, bądź w ciągu 14 dni od 
daty wejścia w posiadanie psa. 

3. Opłatę pobiera się w wysokości połowy określonej stawki, jeżeli obowiązek podatkowy powstał 
w drugiej połowie roku podatkowego. 

§ 2. Opłatę o której mowa w § 1 uiszcza się poprzez wpłatę na rachunek bankowy Gminy Mrocza                     
w Banku Spółdzielczym Koronowo O/Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XL/319/2021 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 października 2021 r. 

w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psa (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 5530). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Mrocza. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy 
Mrocza. 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Mroczy 

 
 

Jarosław Odrobiński 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 28 października 2022 r.

Poz. 5411
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