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UCHWAT-A Nl XMII/ I 5012019

RADY MIEJSKIEJ W KOLE

z dnta 20 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia oplaty od posiadania ps6w, oke6lenia wysokoSci stawki, zasad ustalania
i poboru, terminu platnoSci tej oplaty oraz wprowadzenia przedmiotowych zwolniefr

Na podstawie ar1. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy zdnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (Dz. U.
22019r. poz.506zze. zm.), art.18a ust. 1, art. 19pkt I lit. f oraz pkt3ustawy zdnia 12stycznia
1991r. o podatkach i oplatach lokalnych (Dz. U. 22019 t. poz.1170 ze zm.) Rada Miejska w Kole
uchwala, co nastgpuje:

$ 1. Wprowadza sig na terenie Gminy Miejskiej Kolo oplatg od posiadania ps6w.

$ 2. Roczna wysokoSd oplaty od posiadania ps6w wynosi 42,00 zl od jednego psa posiadanego
przez osobg frzycznq.

$ 3. l. Oplata od posiadania ps6w platnajest jednorazowo, bezwezwania do dnia 30 kwietnia roku
podatkowego. Jezeli obowi4zek urszczenia oplaty powstat lub wygasl w ci4gu roku podatkowego,
oplatg ustala sig proporcjonalnie do liczby miesigcy, w ktorych istnial obowiqzek jej uiszczenia
rplatnajest w terminie 14 dni od daty powstania tego obowi4zku.

2. Obowi4zek uiszczenia optaty powstaje od pierwszego dnia miesiqca nastgpuj4cego po miesi4cu,
w kt6rym osoba ftzyczna weszla w posiadanie psa, a wygasa z uplywem miesi4ca, w kt6rym ustaty
okolicznoSci uzasadniaj4ce istnienie obowi4zku uiszczeni a oplaty .

$ 4. Wptaty optaty od posiadania ps6w mozna dokonywad w kasie Urzgdu Miejskiego w Kole lub
na rachunek bankowy Urzgdu Miejskiego w Kole.

$ 5. 1. Wprowadza sig zwolniente z oplaty od posiadania psa:

1) Przez okres 2 lat w przypadku adopcji psa bezdomnego, odlowionego na terenie Gminy Miejskiej
Kolo:

2)Przez okres I roku w przypadku zaczipowania psa przezposiadaczapsa.

2. Okres zwolnienia z oplaty liczy sig od pierwszego dnia miesi4ca nastEpuj4cego po miesi4cu,
w kt6rym dokonano adopcji b4dL czipowanra.

$ 6. Traci moc UchwalaNr 111612018 Rady Miejskiej w Kole z dnra 30 listopada 2018r. w sprawie
wprowadzenia oplaty od posiadania ps6w, okreSlenia wysokoSci stawki, zasad ustalania i poboru,
terminu platnoSci tej optaty oraz wprowadzema przedmiotowych zwolniefi

$ 7. Wykonanie uchwaly powrerza sig Burmistrzowi Miasta Kola.

$ 8. Uchwala podlega ogtoszeniu w Dzienniku UrzEdowym Wojewodztwa Wielkopolskiego
i wchodzi w Zycie z dniem I stycznia 2020 r,
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UZASADNIENIE

do Uchwaly Nr XVIII/I5012019

Rady Miejskiej w Kole

z dnia 20 listopada2019 r.

w sprawie wprowadzenia oplaty od posiadania ps6w, okre5lenia wysoko5ci stawki, zasad
ustalania i poboru, terminu platno5ci tej oplaty oraz wprowadzenia przedmiotowych
zwolnieii

Oplata od posiadania psa ma charakter fakultatywny, dlatego teL niezbgdnym warunkiem jej
obowi4zywania na terenie danej Gminy jest podjgcie przez Ftadg stosownej uchwaly w sprawie
wprowadzenia oplaty od posiadania ps6w, okreSlenia wysoko6ci stawki oraz zasad poboru
i termin6w jej ptatnoSci.

Optatg pobiera sig od os6b fizycznych. Na podstawie ar1. 18a ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991
r. o podatkach i oplatach lokalnych optaty od posiadania psa nie pobiera sig migdzy innymi od:

1) os6b zaliczonych do znacznego stopnia niepelnosprawnoSci - z tytulu posiadania jednego psa

2) os6b niepelnosprawnych - z tytulu posiadania psa asystuj4cego,

3) os6b powyzej 65lat prowadz4cych samodzielnie gospodarstwo domowe - ztytulu posiadania
jednego psa, :

4) podatnik6w podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytutu posiadania nie wigcej niz
dw6ch ps6w.

Obowi4zek zgloszenia podstawy do zwolnienia z oplaty ci42y na posiadaczu psa. Oplata ta nie
moze przekroczyb g6mych granic stawek kwotowych ogloszonych przez Ministra Finans6w w
drodze obwieszczenra z dnia 24 hpca 2019 r. w sprawie g6rnych granic stawek kwotowych
podatk6w i oplat lokalnych na rok 2020 (M.P. 2019 r, poz. 738). W zwrqzku z powyLszym
maksymalna stawka oplaty od posiadania psa na rok 2020 zgodnie z obwieszczeniem Ministra
Finans6w wynosi 125,40 zl od jednego psa posiadanego przez osobg fizyczny.

Obecnie zwolnienie zoplaty przystuguje na okres jednego roku dla os6b, kt6re zaczipujq psa oraz
na okres dw6ch lat w przypadku adopcji psa bezdomnego, odlowionego na terenie Gminy
Miejskiej Kolo.

Optata od posiadania ps6w na terenie Gminy Miejskiej Koto pozostaje bez zmian w wysokoSci
42,00 zl od jednego psa posiadanego przez osobg ftzyczn4 natomiast zmianie ulega termin
platnoSci z3l marca na 30 kwietnia roku podatkowego.

BUR

Id: I I ED5C:6C-73B I -45F4-94 I 3-985CC798063D, Uchwalony

Krzysztd


