
 

 

UCHWAŁA NR 298/XLII/2018 

RADY GMINY DĘBOWIEC 

z dnia 25 września 2018 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2019 r. 

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

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

z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445ze zm.), w związku 

z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych 

podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (M.P.2018.745) Rada Gminy Dębowiec uchwala co następuje: 

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

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 35,00 zł od jednego psa. 

§ 3. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 maja roku podatkowego,                              

a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego 

obowiązku. 

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,                     

w którym zaistniały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. 

3. Obowiązek uiszczenia opłaty wygasa z upływem roku, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten 

obowiązek. 

§ 4. 1. Wpłaty opłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Dębowiec. 

2. W razie niezapłacenia opłaty od posiadania psów w terminie określonym w § 3 pkt 1, egzekucję opłaty 

przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym 

w administracji. 

§ 5. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów: 

1) psy nabyte ze schroniska dla bezdomnych zwierząt, na podstawie zaświadczenia wydanego przez 

schronisko opieki nad zwierzętami; 

2) psy utrzymywane w hodowli pod warunkiem, że hodowla psów prowadzona jest zgodnie                           

z odrębnymi przepisami. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębowiec. 

§ 7. Traci moc uchwała nr 227/XXXII/2017 Rady Gminy Dębowiec z dnia 31 października 2017 r. 

w sprawie opłaty od posiadania psów w 2018 r. 
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2019 r. 

  

 
Przewodniczący Rady 

 

 

Marian Matejczuk 
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