Projekt
z dnia 16 października 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 506, 1309 i 1696) art.18 a ust.1, art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U z 2019 r. poz.1170 z póź.zm) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się opłatę od posiadania psa w wysokości 25,00 zł.
2. Opłatę pobiera się w połowie określonej stawki w § jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał w drugiej
połowie roku.
§ 2. Zwalnia się od opłaty osoby posiadajece jednego psa.
§ 3. 1. Opłata od posiadanych psów jst płatna z góry bez wezwania w terminie do dnia 15 marca każdego roku,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie dwóch tygodni od dnia powstania tego
obowiązku.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
osoba fizyczna weszła w posiadanie psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności
uzasadniające istnienie obowiązku uiszczenia opłaty.
§ 4. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Warlubie.
2. Pobór opłatymoże odbywać się również w drodze inkasa na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy
Nr XII/61/07 z dnia 29 listopada 2007 r.w sprawie poboru podatków i opłat lokalnych ( Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom
z 2007 r., Nr 145, poz.2481)
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXXVII/236/2017 Rady Gminy
Warlubie z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie opłaty od posiadania psów ( Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom z 2017 r.,
poz.5516)
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
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Uzasadnienie
Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2020 stawka opłaty od posiadania psów nie może przekroczyć
125,40 zł rocznie od 1 psa. Proponowana stawka mieści się w granicach określonych przepisami prawa i nie uległa
zmianie w stosunku do poprzedniego roku.

Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak
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