
UCHWAŁA NR XXV/271/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU

z dnia 30 listopada 2016 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579) oraz art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 3 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716, 1579) w związku z pkt 4 
lit.f obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych granic stawek 
kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 r. (M. P. z 2016 r. poz. 587) uchwala się, co 
następuje:

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

§ 2. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 48 zł od jednego psa.

§ 3. 1. Jeżeli właściciel psa wszedł w jego posiadanie w ciągu roku podatkowego, stawkę roczną 
opłaty zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których nie istniał obowiązek jej zapłaty.

2. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.

§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 30 kwietnia roku 
podatkowego.

2. W przypadku powstania obowiązku zapłaty w ciągu roku podatkowego termin płatności wynosi 
14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

3. Wpłaty opłaty od posiadania psów można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Łask.

§ 5. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:

1) posiadanie psa adoptowanego ze schroniska dla zwierząt, z którym Gmina Łask ma zawartą 
umowę i do którego trafił jako odłowiony z terenu Gminy Łask;

2) posiadanie psa trwale oznaczonego elektronicznym systemem identyfikacji (transponderem -
  mikrochipem);

3) posiadanie psa poddanego zabiegowi sterylizacji lub kastracji, którego właściciel zamieszkuje na 
terenie gminy Łask.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/297/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 26 października 2012 r. w 
sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2012 r. poz. 3963).
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§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w 
życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik
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