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UCHWAŁA NR VIII/57/19
RADY MIEJSKIEJ W LUBSKU
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U.
z 2019r., poz. 506) art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach
lokalnych (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 1445 z późn. zm.1)) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.
Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2018r., poz. 800 z późn. zm.2)) uchwala się co następuje:
§ 1. Wprowadza się opłatę od posiadania psów.
§ 2. Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadanego psa w wysokości 30 zł.
§ 3. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Obowiązek ten wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
§ 4. 1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. W 2019r. termin opłaty od posiadania psów upływa z dniem 30 września.
3. W przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, opłata od posiadania psów płatna jest
w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
§ 5. Opłata od posiadania psów płatna jest:
1) w kasie Urzędu Miejskiego w Lubsku;
2) przelewem na właściwy rachunek bankowy Gminy Lubsko;
3) w zakresie określonym w § 6 – u inkasenta.
§ 6. 1. Zarządza się pobór opłaty od posiadania psów w drodze inkasa.
2. Na inkasentów opłaty od posiadania psów wyznacza się:
a) na terenie miasta:
- Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubsku,
- Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubsku.
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. 2018, poz. 1588, 1669, 1693, 1722, 2073,
2244; M. P. z 2018, poz. 745, 1018.
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. 2018, poz. 650, 1000.1349, 1075, 723, 1499,
1544, 1693, 1629, 771, 1540, 2126, 2193, 2244, 2345: M. P. z 2018, poz. 779, 780; DZ. U. z 2019, poz. 60, 492.
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b) na terenie wsi sołtysi:
- sołectwo Białków – Adam Grynienko,
- sołectwo Chełm Żarski, wieś Tarnów – Tadeusz Przybylak,
- sołectwo Chocimek – Adam Karpowicz,
- sołectwo Dabrowa – Tomasz Basznica,
- sołectwo Dłużek – Zdzisława Wierzbicka,
- sołectwo Górzyn, przysiółek Gozdno – Katarzyna Rzęsa,
- sołectwo Grabków – Monika Ostapowicz,
- sołectwo Lutol, przysiółek Janowice – Łukasz Michałkiewicz,
- sołectwo Mierków, przysiółek Gareja – Rafał Klauz,
- sołectwo Mokra, przysiółek Małowice – Elżbieta Trzebińska,
- sołectwo Osiek – Emilia Zajączkowska,
- sołectwo Raszyn – Irena Kopeć,
- sołectwo Stara Woda – Dariusz Gembara,
- sołectwo Tuchola Żarska – Marek Stępień,
- sołectwo Tymienice – Krystyna Sekular,
- sołectwo Ziębikowo – Michał Piasecki.
3. Inkasent zobowiązany jest do wpłacenia na rachunek bankowy Gminy Lubsko lub do kasy Urzędu
Miejskiego w Lubsku pełnej kwoty pobranej opłaty od posiadania psów w terminie do 10 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
4. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 30% od zainkasowanej i wpłaconej w terminie
pobranej opłaty od posiadania psów.
§ 7. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów psy do 6. tygodnia życia. Dokumentem uprawniającym do
zwolnienia z opłaty jest zaświadczenie od lekarza weterynarii lub adnotacja w książeczce zdrowia psa.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lubska.
§ 9. Traci moc uchwała nr V/30/19 Rady Miejskiej w Lubsku z dnia 8 lutego 2019r. w sprawie opłaty od
posiadania psów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego
Przewodniczący Rady Miejskiej
Marek Gutowski

