UCHWAŁA NR II/20/2018
RADY GMINY MSZANA
z dnia 5 grudnia 2018 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2019 r.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8, art.40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2018 roku, poz. 994) art. 18a ust. 1, art.19 pkt 1 lit. f, pkt. 2 oraz art. 20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 roku, poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722)
art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku O ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów
prawnych (Dz. U. 2016 roku, poz 296 j.t.)
Rada Gminy Mszana
uchwala :
§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Mszana opłatę od posiadania psów.
§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 25,00 zł od jednego psa.
§ 3. Opłata od posiadania psów jest płatna bez wezwania na konto Urzędu Gminy, bądź u sołtysów, w terminie
do dnia 15 maja lub w terminie 14 dni od dnia wejścia w posiadanie psa.
§ 4. Opłatę od posiadania psów pobiera się w połowie stawki, jeżeli osoba posiadająca psa weszła w jego
posiadanie po dniu 30 czerwca roku podatkowego.
§ 5. Zobowiązany do wniesienia opłaty ma obowiązek poinformować organ podatkowy o powstaniu lub
wygaśnięciu obowiązku podatkowego w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających
powstanie albo wygaśnięcie obowiązku wniesienia opłaty.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXII/55/2017 Rady Gminy Mszana z dnia 6 listopada 2017 roku w sprawie opłaty
od posiadania psów na terenie Gminy Mszana na 2018 rok.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Mszana
Marek Liśnikowski
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UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz.U. z 2018 roku, poz. 1445, 1588, 1669, 1693 i 1722.), Rada Gminy w drodze uchwały, określa stawki
podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie danej gminy z tym, że stawki te nie mogą być wyższe
od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Na podstawie art. 7 ust. 3, Rada Gminy może
wprowadzać inne, niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe.
Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2019 rok zostały ogłoszone przez Ministra
Finansów w Obwieszczeniu z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków
i opłat lokalnych w 2019 r. Maksymalna stawka opłaty od posiadania psa według Obwieszczenia Ministra
Finansów wynosi 123,18 zł.
W projekcie uchwały zaproponowano zastosowanie stawki opłaty od posiadania psa w wysokości
25,00 zł, tj. bez zmian w stosunku do 2018 roku
Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.
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