
Załącznik Nr .4^1 do Protokółu Nr XXXVI3/05 
sesji Rady Gminy Lichnowy 
z dnia 08 grudnia 2005 r.

Uchwała XXXVII/295/05 
Rady Gminy Lichnowy 

z dnia 08 grudnia 2005 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu
jego poboru.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późa zm ) oraz art. 14 ustawy z dnia 
12 stycznia 199lr. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 
84, z późn. zm.) oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie 
wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. Nr 68, 
poz. 956) Rada Gminy uchwala, co następuje :

§1.

1. Ustala się wysokość stawki rocznej podatku od posiadania psa w kwocie 20,00 zł od 
każdego psa.

2. Podatek pobiera się w wysokości połowy stawki, jeżeli osoba weszła w posiadanie psa po 
dniu 30 czerwca roku podatkowego.

3. Podatek jest płatny jednorazowo, bez wezwania w terminie do dnia 31 maja roku 
podatkowego lub w ciągu jednego miesiąca od daty wejścia w posiadanie psa .

§2.

1. Zwalnia się od podatku od posiadania psów:
1) z tytułu posiadania psa utrzymywanego przez emerytów i rencistów w wysokości 50 % 
rocznej stawki - od jednego psa
2) z tytułu posiadania psa utrzymywanego przez osoby zaliczane do znacznego stopnia 
niepełnosprawności, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. Nr 123, 
poz. 776 z późn. zm.)

2. Zwolnienie o którym mowa w ust. 1, pkt. 2 dotyczy również posiadania psa przez 
inwalidów I grupy, którzy legitymują się aktualnym orzeczeniem o przyznaniu 1 grupy 
inwalidzkiej.

§3.

1. Zarządza się pobór podatku w formie inkasa.
2. Na inkasentów wyznacza się sołtysów wsi.



1. Jako wynagrodzenie dla inkasentów ustala się prowizję w wysokości 30 % 
zainkasowanych kwot.

2. Wynagrodzenie za inkaso naliczane będzie i wypłacane do 30 czerwca oraz dodatkowo 
do 31 grudnia każdego roku w wysokości ustalonej w ust. 1

§5.

Traci moc uchwała Nr XXXI/71/2001 Rady Gminy Lichnowy z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie 
wysokości stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego poboru.

§6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Pomorskiego.

§ 4 .
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U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobu jego 
poboru.

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. 
w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych 
została określona górna stawka podatku od posiadania psa na 2006 r. w kwocie 53,21 zł (od 
jednego psa).

Art. 14 ust.l ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych uprawnia 
radę gminy do określenia wysokości stawek podatku od posiadania psa z tym, że podatek roczny 
od jednego psa nie może przekroczyć stawki przewidzianej w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Korzystając z powyższego uprawnienia, mając na względzie trudną sytuację 
mieszkańców gminy ( w szczególności rencistów i emerytów proponuje się obniżyć górną 
stawkę podatku do wysokości 20,00 zł - od każdego psa oraz wprowadzić zwolnienie z tytułu 
posiadania psa przez rencistów i emerytów oraz osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym.

Konsekwencją obniżenia stawek podatku oraz wprowadzenia zwolnień będzie 
zmniejszenie wpływów z tego tytułu do budżetu gminy o ok. 4.560 zł.

mgr Waldemar Lamkowski


