UCHWAŁA NR XL/10/2013
RADY MIEJSKIEJ W MRĄGOWIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.
zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13
listopada 2013 r., w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad
ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 8 ustawy, z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (tekst jednolity z 2013 r.: Dz. U. poz. 594, ze zmianami: poz. 645, poz. 1318),
art. 18a ust. 1 i art.19 pkt.1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r., o podatkach
i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r.: Dz. U. nr 95, poz. 613 ze zm. z 2009 r.: Dz.
U. nr 215, poz. 1674, zm. z 2010 r.: Dz. U. nr 96, poz. 620, Dz. U. nr 225, poz. 1461, Dz.
U. nr 226, poz. 1475, zm. z 2011 r.: Dz. U. nr 102, poz. 584, Dz. U. nr 112, poz. 654, Dz.
U. nr 171, poz. 1016, Dz. U. nr 232, poz. 1378,), Rada Miejska w Mrągowie uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale nr XXXVIII/5/2013 Rady Miejskiej w Mrągowie z dnia 13 listopada
2013 w sprawie ustalenia opłaty od posiadania psów, określenia zasad ustalania i poboru
oraz terminu płatności i wysokości stawki opłaty, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie: Od opłaty od posiadania psów zwalnia się posiadanie psa ze
schroniska dla bezdomnych zwierząt, w przypadku gdy koszty utrzymania psa
w schronisku poniosło Miasto Mrągowo.
2) § 7 otrzymuje brzmienie: Określa się inkasentów opłaty od posiadania psów,
zobowiązanych do jej poboru:
1. Zarządy Spółdzielni Mieszkaniowych posiadających swoje zasoby na terenie miasta
Mrągowo,
2. Administratorów budynków,
3. Straż Miejską w Mrągowie.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Mrągowo.
§ 3. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Henryk Nikonor
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