
 

 

UCHWAŁA NR LVII/413/2018 

RADY MIEJSKIEJ W ŻYWCU 

z dnia 27 września 2018 r. 

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2019 r. oraz określenia terminów 

płatności tej opłaty 

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

gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f oraz pkt 3  ustawy z dnia 12 stycznia 

1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta Żywca opłatę od posiadania psów. 

§ 2. Ustala się na 2019 rok stawkę roczną opłaty od posiadania psów na terenie Miasta Żywca w wysokości 

60,00 zł od jednego psa. 

§ 3. 1. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów wziętych z żywieckiego schroniska dla bezdomnych 

zwierząt na podstawie umowy adopcyjnej spisanej w 2019 roku. 

2. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów poddanych zabiegowi sterylizacji lub kastracji oraz 

czopowaniu na podstawie zaświadczenia lekarsko-weterynaryjnego lub odpowiedniego wpisu do książeczki 

zdrowia psa. 

§ 4. 1. Opłatę, o której wyżej mowa, posiadacz psa jest zobowiązany wpłacić bez wezwania w terminie do 

dnia 15 kwietnia 2019 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Żywcu lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego 

w Żywcu. 

2. W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów powstał po dniu 15 kwietnia 2019 roku 

opłata płatna jest w ciągu 14 dni od daty nabycia psa. 

3. W przypadku gdy obowiązek wpłaty opłaty od posiadania psów wygasł w I połowie roku, lub gdy 

powstał w II połowie roku, posiadacz psa wpłaca opłatę w wysokości połowy stawki określonej w § 2. 

4. O okolicznościach powodujących powstanie lub wygaśnięcie obowiązku wpłaty opłaty posiadacz psa 

zawiadamia w terminie 14 dni Urząd Miejski w Żywcu Wydział Finansów i Budżetu. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 6. Traci na mocy uchwała Nr XLIV/315/2017 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 26 października 2017 r. 

w sprawie uchwalenia wysokości stawek opłaty od posiadania psów na 2017 r. oraz określenia zasad ustalenia 

poboru i terminów płatności tej opłaty. 

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 września 2018 r.

Poz. 5916



2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Żywcu 

 

 

Krzysztof Greń 
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