
 

 

UCHWAŁA Nr XX/197/2013 

RADY GMINY ŁĄCK 

z dnia 28 października 2013 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 (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2013 r. poz. 594, ze zm. poz. 645) oraz art.18a ust.1, art. 19 pkt.1 lit. f oraz pkt. 2 ustawy z dnia 

12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
1) 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, 

poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, 

poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie gór-

nych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. 2013r. poz. 724); Rada Gminy 

Łąck uchwala co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie gminy Łąck opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 16,00 zł od jednego psa oraz 16,00 zł 

za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną. 

§ 3.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do 15 maja roku podatkowego, a w 

przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od daty powstania tego obo-

wiązku. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w któ-

rym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem roku, w którym usta-

ły okoliczności uzasadniające ten obowiązek. 

§ 4. Wykaz posiadanych psów do opodatkowania złożą sołtysi w referacie finansowym do 30 marca roku 

podatkowego. 

§ 5.1. Zarządza się pobór opłaty w drodze inkasa. 

2.Inkasentami opłaty we wsiach są sołtysi. 

3.Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 25% od kwoty zainkasowanej i wpłaconej w terminie 

określonym w § 7 na konto gminy Łąck. 

§ 6. Opłaty można dokonywać u sołtysów lub na konto Gminy Łąck. 

                                                      
1) 

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 

1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów 

transportu kombinowanego towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992), 2) dyrekty-

wy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania 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.  
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§ 7. Pobrane opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Banku na konto Gminy Łąck do dnia 

31 maja 2014, a w przypadku wpłat po terminie określonym w § 3 ust 1 do końca miesiąca w którym wpłata 

została przyjęta.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łąck  

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w ży-

cie po upływie 14 dni od jej opublikowania, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2014 r. i obowiązuje 

na rok podatkowy 2014.  

  

 Przewodniczący Rady: 

inż. Lech Drohomirecki 
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Uzasadnienie  

Podstawę prawną dla Rady Gminy Łąck do uchwalenia niniejszej uchwały stanowi art.18a ust.1, art. 19 pkt.1 lit. f oraz 

pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, 

Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475; z 2011 r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, 

Nr 232, poz. 1378).  

Stawki opłaty od posiadania psów w Gminie Łąck proponowane na 2014 rok pozostają bez zmian tj. tak jak 

w 2013roku.  

Maksymalna stawka opłaty od posiadania psów na 2014 rok ogłoszona została w obwieszczeniu Ministra Finansów 

z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. 2013r. 

poz. 724) i nie może przekroczyć 121,01zł rocznie od jednego psa. 

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 3 – Poz. 12905


		2013-12-09T13:55:11+0000
	Polska
	Anna Gogołowicz
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




