
 
U C H W A Ł A  Nr 219/XXXVIII/09

Rady Miejskiej w Gostyninie 
z dnia 30 października 2009 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok.
                 

Na  podstawie  art.  18  ust.  2  pkt  8  i  art.  40  ust.  1  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  roku 
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006r. Nr 121, poz. 844 ze 
zm.) i art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1 
Wprowadza się na terenie miasta Gostynina opłatę od posiadania psów.

§ 2
Stawkę roczną  opłaty od  posiadania  psów ustala  się  w wysokości  20 zł  od każdego psa 
posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 3
1. Opłata od posiadania psów płatna jest  w dwóch proporcjonalnych ratach,  w terminach: 
do dnia 30 kwietnia oraz do dnia 30 września roku podatkowego, a w przypadku nabycia psa 
w trakcie  roku podatkowego opłata  płatna jest  w terminie  30 dni  od dnia powstania  tego 
obowiązku. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu 
roku  podatkowego,  stawkę  roczną  zmniejsza  się  proporcjonalnie  do  liczby  miesięcy, 
w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.
2.  Opłata  jest  płatna  bez  wezwania  w  kasie  lub  na  rachunek  bankowy  Urzędu  Miasta 
Gostynina.

§ 4
1.  Nie pobiera  się  opłaty od posiadania  psów, poza  przypadkami  określonymi  w ustawie 
z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, także przez:
    1) osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
         (dotychczas inwalidów I i II grupy);
    2) osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji;
    3) osoby całkowicie niezdolne do pracy.

2. Opłaty od posiadania psów nie pobiera się przez okres pięciu lat od dnia zaadoptowania psa 
odłowionego  z  terenu  miasta  Gostynina  przez  Straż  Miejską  lub  ze  Schroniska  dla 
Bezdomnych  Zwierząt  Domowych “Przyjaciel”  Kotliska  13,  99-300 Kutno,  na  podstawie 
zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez Straż Miejską lub ww. schronisko.

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 6
Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Mazowieckiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Jolanta Syska – Szymczak
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