
 

 

UCHWAŁA NR LVI/457/18 

RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie wysokości poboru opłaty od posiadanych psów na obszarze miasta i gminy Lwówek Śląski 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 18a ust. 1  i art. 19 pkt 1  

lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst: Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1445 ze zm.) Rada Miejska w Lwówku Śląskim uchwala: 

§ 1. Opłatę od posiadania psów pobiera się od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze miasta i gminy 

Lwówek Śląski, posiadających psy. 

§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od każdego posiadanego psa w kwocie 60,00 zł. 

§ 3. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 kwietnia 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. 

§ 4. Od opłaty zwolnione jest: 

1. Posiadanie szczeniąt do 6 miesiąca życia tj. do czasu odchowu, 

2. Posiadanie psa ze schroniska objętego adopcją lub objęcie dożywotnią opieką psa bezdomnego 

znajdującego się na terenie Gminy, 

3. Posiadanie suk wysterylizowanych, zwolnienie obejmuje okres 3 lat od sterylizacji, 

4. Posiadanie psów wykastrowanych, zwolnienie obejmuje okres 3 lat od kastracji. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lwówek Śląski 

§ 6. Traci moc uchwała nr XLIV/365/17 Rady Miejskiej w Lwówku Śląskim z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie wysokości i poboru opłaty od posiadanych psów na obszarze Miasta i Gminy Lwówek Śląski . 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2019 r. 

Przewodniczaca Rady Miejskiej: 

E. Płucińska-Dąbrowska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 11 października 2018 r.

Poz. 4916
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