U C H W A Ł A Nr 204/XXVI/2020
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 października 2020 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 713), art. 18a ust.1, art. 19 pkt 1 lit. f i art. 19 pkt 3
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1170 z
późn. 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 50,00 zł od każdego psa
posiadanego przez osobę fizyczną.
§ 3.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w dwóch równych 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. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego
po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i
wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Wpłaty opłaty można dokonywać w kasie lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta
Gostynina.
§ 4.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się:
1. z tytułu posiadania psów zaadoptowanych: ze schroniska lub odłowionych z terenu miasta
Gostynina - na podstawie zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez Wydział
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub przez to
schronisko,
2. z tytułu posiadania psów trwale oznakowanych czipem, mikroprocesorem, tatuażem
i
poddanych zabiegowi sterylizacji - na podstawie zaświadczenia wystawionego przez
lekarza weterynarii.
§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 6.

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie
Nr 114/XV/2019 z dnia 24 października 2019 roku w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz.
Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 12579).
§ 7.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

U ZASAD N I E NI E
do uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów.
Opłatę od posiadania psów regulują przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku
o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy może
wprowadzić opłatę od posiadania psów.
Wysokość górnej stawki opłaty od posiadania psów na 2021 rok określił Minister Finansów
w obwieszczeniu z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych
podatków i opłat lokalnych na rok 2021 stanowi kwotę 130,30 zł (M.P. 2020, poz. 625).
Podatnikami opłaty od posiadania psów są osoby fizyczne posiadające psy.
Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera
się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów
międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca pobytu stałego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem wzajemności,
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
– z tytułu posiadania jednego psa,
2a) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
- z tytułu posiadania psa asystującego;
3) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe
-z tytułu posiadania jednego psa,
4) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż
dwóch psów.
Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje możliwość uchwalenia przez Radę Miejską
w Gostyninie zwolnienia od w/w opłaty od posiadania zaadaptowanego psa, odłowionego
z terenu miasta Gostynina, również w przypadku umieszczenia tego psa w schronisku dla
zwierząt, na podstawie zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez Wydział Gospodarki
Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa lub to schronisko.
Zwolnienie, o którym mowa powyżej, ma na celu zachęcanie mieszkańców
do zaadoptowania psów odłowionych z terenu miasta Gostynina oraz znakowania psów
czipami, mikroprocesorami, tatuażami i poddanie zabiegowi sterylizacji, co jest pożądane
z punktu widzenia lokalnej społeczności.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

