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z dnia 30 października 2019r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 23 listopada 2011r.                  
w sprawie opłaty od posiadania psów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Uchyla się uchwałę nr IX/109/2011 Rady Miejskiej w Krapkowicach z 23 listopada 2011r. w sprawie 
opłaty od posiadania psów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku po jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego, podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu 
Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1170 z późn. zm.)
rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów, którą pobiera się od osób fizycznych
posiadających psy.

Natomiast zgodnie z art.19 w/w ustawy rada gminy w drodze uchwały określa zasady ustalania i jej
poboru, terminu płatności oraz jej wysokości. Na podstawie w/w przepisów prawa została wprowadzona na
terenie gminy Krapkowice opłata od posiadania psów, której wysokość obecnie wynosi 20,00 zł rocznie,
z terminem płatności 31 marca. Stawka maksymalna na 2019 rok wynosiła 123,18 zł a na 2020 rok
wyniesie 125,40 zł rocznie od jednego psa.

W roku bieżącym dochód z tytułu powyższej opłaty wyniesie około 2.200,00 zł. Za lata 2015 do
2018 dochód wyniósł średnio 2.400,00 zł. Przedłożenie przedmiotowego projektu, który zmierza do
odstąpienia od poboru tej opłaty począwszy od roku 2020 jest podyktowane brakiem możliwości
zapewnienia powszechności objęcia tą opłatą, a tym samym zapewnienia równego traktowania wszystkich
właścicieli psów. Od lat służby weterynaryjne nie przekazują do gminy żadnych informacji na temat
właścicieli psów (brak obowiązku i obecnie RODO), dlatego też bardzo trudnym, wręcz niemożliwym jest
zapewnienie jej powszechności.

Koszty administracyjne związane z prowadzeniem ustalania i poboru w/w opłaty są nieadekwatne,
tj. wyższe niż roczny wpływ dochodów z tego tytułu do budżetu miasta. Należy wskazać, iż z prowadzonej
ewidencji opłaty za posiadanie psów wynika również, że duża część właścicieli psów to osoby starsze,
nierzadko samotne, których źródłem dochodów są renty i emerytury, dla których sam fakt utrzymania psa
jest dużym obciążeniem finansowym. Ponadto zgodnie z w/w ustawą osoby w wieku powyżej 65 lat
prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe – z tytułu posiadania jednego psa są zwolnione z opłaty.

Od 2008r. opłata od posiadania psów jest opłatą fakultatywną, o jej wprowadzeniu decyduje rada
miejska.

Przedstawiając powyższy projekt uchwały, wnoszę o jego przyjęcie.

Projekt opracowała:

Sonia Dannheisig-Hreczka

Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
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