UCHWAŁA NR XIV/162/07
RADY MIEJSKIEJ W ŁAPACH
z dnia 28 września 2007 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175 poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z
2007 r. Nr 48, poz. 327), art 18a ust.1 i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245,
poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847) zarządza się co następuje:
§ 1. Uchwałą niniejszą Rada Gminy w Łapach:
1) wprowadza na terenie gminy opłatę od posiadania psów;
2) określa wysokość stawki opłaty od posiadania psów;
3) określa zasady ustalania i poboru oraz terminy płatności opłaty od posiadania psów;
4) zarządza pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa, określa inkasentów, terminy
płatności dla inkasentów oraz wynagrodzenie za inkaso.
§ 2. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Łapy opłatę od posiadania psów.
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa oraz 30 zł
za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
§ 4.1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego, a w
przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 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 którym 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.
§ 5.1. Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miejskiego w Łapach.
2. Pobór opłaty może odbywać się również w drodze inkasa. Inkasentami opłaty są inkasenci Miasta
Łapy – określeni odrębną uchwałą, a we wsiach - sołtysi.
§ 6. Pobrane w danym miesiącu opłaty powinny być przez inkasenta przekazane do Urzędu Gminy do 5
dnia miesiąca następnego.
§ 7. Ustala się wynagrodzenie za inkaso opłaty od posiadania psów w wysokości 6% od kwoty
zainkasowanej i wpłaconej w terminie organowi podatkowemu.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Łap.
§ 9. Traci moc Uchwała Nr XV/101/03 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie
określenia stawek podatku od posiadania psów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2008 r.

Metryczka projektu uchwały nr …………………..
w sprawie opłaty od posiadania psów na 2008 rok
Ad 1. Dane zostały uwzględnione w projekcie uchwały.
Ad 2.
a) Projektodawca: Burmistrz Łap.
b) Sprawozdawca: Burmistrz Łap lub osoba przez niego upoważniona.
c) Opinia radcy prawnego: Opinia została wyrażona na projekcie.
d) Inne wymagane opinie: Inne opinie nie są wymagane.
Ad 3. - Uzasadnienie:
a) Cel i potrzeba podjęcia uchwały: zmiany legislacyjne – zmiana charakteru obciązenia
podatników. Zlikwidowano podatek od posiadania psówi wprowadzono opłatę od
posiadania psów .
b) Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana: Od 1 stycznia 2008 r.
wchodzą w życie przepisy dot. opłaty od posiadania psów. Górna granica stawki tej
opłaty wynosi w 2008 r. - 100 zł od jednego psa (art. 19 pkt 1 lit. f ustawy o podatkach i
opłatach lokalnych w brzmieniu dodanym ww. ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r.).
Niezbędnym warunkiem obowiązywania opłaty od posiadania psów jest podjecie przez radę
gminy uchwały w sprawie wprowadzenia tej opłaty na terenie gminy. (art. 8 pkt 1 oraz art. 10 ust. 1
pkt 1 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia
2008 r., nadanym ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach
lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 249, poz. 1828).
c) Przewidywane skutki prawne podjęcia uchwały: Uchwała stanowi prawo miejscowe
i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowych Województwa Podlaskiego. Skutki
prawne dotyczą zakresu wynikającego bezpośrednio z uchwały.
d) Przewidywane skutki społeczne: zwiekszenie odpowiedzialności mieszkańców w
związku z posiadaniem psa.
e) Przewidywane skutki gospodarcze – nie dotyczy
f)
Przewidywane skutki finansowe- nieznaczne zwiększenie wpływów budzetowych.
Przy założeniu ściągalności nja poziomie br. Zwiększenie dochodów o około 3420 zł
g) Ustalenia poprzedniej uchwały w omawianej kwestii-nie podejmowano.
h) Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem – nie dotyczy -dwie
różne regulacje
i) Źródła finansowania- z wpłat posiadaczy psów.

