
UCHWAŁA Nr II/12/2018
RADY MIASTA USTKA

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad 
ustalania,poboru i terminu płatności opłaty od posiadania psów.

Na podstawie

- art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994 
t.j.),

- art. 18a ust 1, art. 19 pkt 1 lit.f, pkt 2, pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach 
lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r., poz. 1445 ze zm.),

- obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia  25 lipca 2018r.  w sprawie  górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019r. (M.P. z dnia 3 sierpnia 2018r., poz. 745).

Rada Miasta Ustka, uchwala co następuje:

§ 1. 

1) Wprowadza się opłatę od posiadania psów na obszarze Gminy Miasto Ustka.

2) Wskazaną w ust. 1 opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.

§ 2. 

Opłata od posiadania psów wynosi rocznie:

a) 52,00 zł. od pierwszego psa,

b) 26,00 zł. od każdego nastepnego,

§ 3. 

Zwalnia się z opłaty psy, które posiadają wszczepiony identyfikator.

§ 4. 

Opłata  od  posiadania psów płatna jest z góry bez wezwania w terminie do 31 marca lub w ciągu 
14 dni od wejścia w posiadanie psa.

§ 5. 

1) Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.

2) Opłata od  posiadania  psów może być wpłacana bezpośrednio w kasie Urzędu Miasta Ustka lub na   
rachunek bankowy Urzędu Miasta Ustka.

3) Na inkasentów opłaty od posiadania psów zobowiązanych do jej poboru wyznacza się osoby 
zarządzające substancjami mieszkaniowymi, właściwe dla miejsca zamieszkania posiadacza psa.

4) Na inkasentów  opłaty od posiadania  psów  wyznacza  się  również  strażników  Straży Miejskiej 
w Ustce, których wykaz określony jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

5) Wynagrodzenie za inkaso ustala się w wysokości 12 % zainkasowanej kwoty.

6) Inkasenci są zobowiązani wpłacać zainkasowaną opłatę od posiadania psów w kasie Urzędu Miasta 
Ustka lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta Ustka w terminie 10 dni od daty pobrania należności.

§ 6. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ustka.
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§ 7. 

Traci moc Uchwała Nr XL/363/2017 /Rady Miasta Ustka z dnia 26 października 2017r. w sprawie 
określenia wysokości rocznej stawki opłaty od posiadania psów oraz zasad ustalania, poboru i terminu 
płatności opłaty od posiadania psów.

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

 

Przewodniczący Rady 
Miasta Ustka

Jacek Maniszewski
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Załącznik do uchwały Nr II/12/2018

Rady Miasta Ustka

z dnia 29 listopada 2018 r.

Wykaz strażników Straży Miejskiej w Ustce
wyznaczonych na inkasentów opłaty od posiadania psów

1. Adamczewski Przemysław

2. Leśniewski Tomasz

3. Pilarska Renata

4. Przymorski Waldemar

5. Szczepaniak Włodzimierz Andrzej
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia stawek opłaty od posiadania psów na 2019 rok.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 18a ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 1445 t. j.), zgodnie
z którym Rada Miasta może wprowadzić opłatę od posiadania psów. W myśl art. 19 cytowanej ustawy
Rada Miasta określa w uchwale zasady poboru, terminy płatności oraz wysokość stawek. Fakultatywnie
może zarządzić pobór opłat w drodze inkasa oraz wprowadzać zwolnienia inne niż wymienione w ustawie
o podatkach i opłatach lokalnych.

Maksymalna wysokość stawki opłaty od posiadania psów została określona
w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2019r. (M. P. z dnia 3 sierpnia 2018r. poz. 745) i wynosi
123,18 zł od jednego psa.

Na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 lipca 2018r.
opublikowanego w Monitorze Polskim w roku 2018, poz.702 w sprawie wskaźnika cen towarów i usług
konsumpcyjnych w I półroczu 2018r. ogłasza, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I
półroczu 2018r. w stosunku do I półrocza 2017r. wyniósł 101,60 (wzrost cen o 1,6%).

Stawki opłaty od posiadania psów w roku 2019 zostają podwyższone o ok. 2,5% w stosunku do roku
2018.

Jednocześnie mając na celu propagowanie dobrych praktyk wśród mieszkańców, które przyczynią się do
przynajmniej częściowego rozwiązania problemu bezdomności zwierząt, m. in poprzez ograniczenie
niekontrolowanego wzrostu populacji zwierząt na terenie miasta Ustka, wprowadzono w uchwale ulgi dla
posiadaczy psów, którym został wszczepiony identyfikator.

Powyższe unormowania mieszczą się w granicach określonych w art. 18a oraz art. 19 pkt 1 lit. f ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych. Zgodnie z wykładnią przywołanego przepisu dozwolone jest jest
zastosowanie zróżnicowanych obciążeń tak aby pozwoliły na realizację określonych celów publicznych.

Wprowadzenie opłat z tytułu posiadania psa pozwoli na częściową rekompensatę kosztów jakie gmina
miasto ponosi w związku zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz przyczyni się do ograniczenia
bezdomności wśród zwierząt na terenie miasta Ustka.

Stawka maks. wg M. R. i F. Stawki obowiązujące
w 2018 roku

Stawki proponowane
na 2019 rok

par. 2 lit.a 123,18 zł. 50,00 zł. 52,00 zł.
par. 2 lit. b 123,18 zł. 25,00 zł. 26,00 zł.
par. 3 123,18 zł. zwolnione zwolnione
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