
UCHWAŁA NR XXI/164/12
RADY GMINY KŁODAWA

z dnia 28 listopada 2012 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym, (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.), art.18a i art.19 ust 1 lit fi ust. 2ustawy z dnia 
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr95, poz. 613 ze 
zm.)Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Kłodawa opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty od posiadania jednego psa w wysokości 20,00 zł rocznie. 

§ 3. Opłatę należy uiszczać w terminie do dnia 30 czerwca. 

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Kłodawie Nr XIII/91/11 z dnia 7 grudnia 2011r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2013r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Kłodawa 

Andrzej Legan
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Uzasadnienie
Opłata od posiadania psów została określona zgodnie z zapisem art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku 
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.). Maksymalna stawka opłaty za 
posiadanie psa na 2013 rok została określona w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 roku 
(M.P. poz. 587) i wynosi 119,93 zł. Proponuje się ustalić opłatę roczną za posiadanie psa na terenie Gminy 
Kłodawa w wysokości .20,00 zł. Zaproponowana wysokość opłaty wydaje się być na poziomie, który z jednej 
strony zapewni wpływy do budżetu, a z drugiej nie obciąży nadmiernie posiadaczy psów. 
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