UCHWAŁA NR XXIV/163/2016
RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU
z dnia 27 października 2016 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 2016 r. poz.
446 z późn. zm.1)), art. 18a ust. 1, art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach
i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn. zm.2)) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala co następuje:
§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Wągrowca opłatę od posiadania psów.
§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 54,00 zł od jednego psa.
§ 3. 1. Opłata płatna jest bez wezwania, w terminie do dnia 30 września każdego roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku uiszczenia opłaty po tym terminie, w ciągu 14 dni od dnia powstania tego
obowiązku.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym
pies został nabyty, a wygasa z upływem miesiąca w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
3. Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty.
4. W przypadku zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia
opłaty, właściciele psów są zobowiązani złożyć pisemną informację organowi podatkowemu w terminie 14 dni od
dnia zaistnienia tych okoliczności, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów:
1) posiadanie psa nabytego ze schroniska dla zwierząt bezdomnych - dokumentem uprawniającym do
skorzystania ze zwolnienia jest umowa adopcyjna zawarta ze schroniskiem;
2) posiadanie psa trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji (microchipem) - dokumentem
uprawniajacym do skorzystania ze zwolnienia jest powierdzenie oznaczenia psa elektronicznym systemem
identyfikacji (microchipem).
2. Zwolnienie, o którym mowa w ust.1 pkt 2 obowiązuje od następnego miesiąca, w którym dokonano
zgłoszenia do Urzędu Miejskiego w Wagrowcu faktu zachipowania posiadanego psa.
§ 5. Opłata jest płatna na rachunek Gminy Miejskiej Wągrowiec lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XII/71/2015 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
opłaty od posiadania psów (Dz.Urz.Woj.Wlkp. poz. 6516).
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając

1) zmiany
2) zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579.
tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579
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Załącznik
do uchwały Nr XXIV/163/2016
Rady Miejskiej w Wągrowcu z
dnia 27 października 2016 r.
INFORMACJA DOTYCZĄCA POSIADANYCH PSÓW
Podstawa prawna:

Art. 18a ust. 1 oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716 z późn.
zm.).
Osoby fizyczne posiadające psy.
W terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, lub wygaśnięcie obowiązku uiszczenia
opłaty.

Składający:
Termin składania:

A. MIEJSCE SKŁADANIA INFORMACJI
1. Urząd Miejski w Wągrowcu, 62-100 Wągrowiec, ul. Kościuszki 15a

B.1. DANE SKŁADAJĄCEGO INFORMACJĘ
1. Nazwisko

2. Imię

3. Numer PESEL

4. Miejscowość

5. Ulica

6. Numer domu

8. Kod pocztowy

9. Telefon

B.2. ADRES ZAMIESZKANIA
7. Numer lokalu

C. DANE DOTYCZĄCE POSIADANYCH PSÓW
10. Imię psa

11. Data wejścia w posiadanie
psa (miesiąc - rok)

12. Data utraty/zbycia psa1)
(miesiąc - rok)

C1

-

-

C2

-

-

C3

-

-

C4

-

-

C5

-

-

13. Pies pochodzący
ze schroniska2)

14. Pies posiadający
microchip3)

1) wypełnić jeśli zgłasza się wygaśnięcie obowiązku uiszczenia opłaty,
2) zaznaczyć jeśli pies pochodzi ze schroniska dla zwierząt bezdomnych (wymaga załączenia do informacji kopii umowy adopcyjnej zawartej ze schroniskiem).
3) zaznaczyć jeśli pies jest trwale oznaczony elektronicznym systemem identyfikacji -microchipem (wymaga potwierdzenia oznaczenia psa elektronicznym systemem identyfikacji –microchipem).

D. INFORMACJA O ZWOLNIENIACH W OPŁACIE OD POSIADANIA PSÓW
15. Okoliczności mające wpływ na zwolnienie z opłaty (zaznaczyć właściwą kratkę)
□ jestem członkiem personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw,
umów lub zwyczajów międzynarodowych, nie jestem obywatelem polskim i nie mam miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod
warunkiem wzajemności
□ jestem osobą zaliczoną do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych i posiadam jednego psa
□ jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) i posiadam psa asystującego
□ jestem osobą w wieku powyżej 65 lat prowadzącą samodzielnie gospodarstwo domowe i posiadam jednego psa
□ jestem podatnikiem podatku rolnego od gospodarstw rolnych i posiadam nie więcej niż dwa psy

E. OŚWIADCZENIE I PODPIS
16. Imię

17. Nazwisko

18. Data wypełnienia (dzień - miesiąc - rok)

19. Podpis

-

-
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F. ADNOTACJE ORGANU PODATKOWEGO
20. Uwagi organu podatkowego

21. Data

22. Podpis przyjmującego formularz

-

-

Id: DC03680E-4475-4371-8188-3E17FBDCEB3F. Podpisany

Strona 4

Uzasadnienie
Obowiązujace przepisy ustawy o ochronie zwierząt oraz utrzymaniu czystości i porządku w gminach
zobowiązują wszystkie gminy w Polsce do zapewnienia pełnej ochrony zwierzętom bezdomnym. Przyjęty przez
Radę Miejską w Wągrowcu „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie miasta Wągrowca w 2016 roku” zakłada, iż koszt realizacji zadań z niego wynikających
wyniesie 131 450,00 zł.
Największą pozycję kosztową powyższego programu stanowią wydatki związane z wyłapywaniem
bezpańskich psów, ich dostarczaniem do schroniska oraz późniejszym pobytem tych zwierząt w schronisku.
W roku 2015 powyższe koszty przekroczyły kwotę 113 tys. zł, a w okresie trzech kwartałów br. wydatkowano
na powyższy cel ponad 68 tys. zł. Obowiązywanie opłaty od posiadania psów ma zatem zrekompensować w
pewnym stopniu koszty jakie ponosi budżet miasta zapewniając opiekę psom porzuconym przez właścicieli.
Mając na uwadze trudną sytuację materialną części mieszkańców, którzy są w posiadaniu psów, ustala się
roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości 54,00 zł od jednego psa, przy stawce maksymalnej na
rok 2017 określonej w obwieszczeniu Ministra Finansów wynoszącej 118,97 zł.
Uchwała w swej treści zawiera również dwa zwolnienia przedmiotowe. Pierwsze zwalnia z obowiązku
wnoszenia opłaty za psy pochodzące ze schronisk dla zwierząt bezdomnych. Drugie zwolnienie obejmuje
natomiast psy trwale oznaczone elektronicznym systemem identyfikacji ( mikrochipem).
Opłata płatna jest bez wezwania w terminie do 30 września każdego roku na rachunek Gminy Miejskiej
Wągrowiec lub w kasie Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Wągrowcu
Wiesław Zając
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