Uchwała Nr 239/VIII/2020
Rady Miasta Józefowa
z dnia 29 października 2020 roku
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów na rok 2021
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), oraz art. 18 a i art. 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.) w związku
z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie górnych granic stawek
kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2021 (M.P. z 2020 r. , poz. 673) - Rada Miasta Józefowa
uchwala, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się na terenie miasta Józefowa opłatę od posiadania psów na rok 2021.
§ 2.
Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 42,00 zł od jednego psa oraz 26,00 zł
za każdego następnego psa posiadanego przez osobę fizyczną.
§ 3.
1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca,
w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 31 marca roku podatkowego,
a w przypadku powstania obowiązku jej uiszczenia po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania
tego obowiązku.
§ 4.
Wpłaty opłaty można dokonywać bezpośrednio na konto Urzędu Miasta Józefowa prowadzone przez
Bank Spółdzielczy w Karczewie Nr 26 8023 0009 2001 0000 0127 0001 lub w kasie w Urzędzie.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miasta Józefowa
Mariusz Batorski

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 a ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1170 z późn. zm.), Rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę
pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
Opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1) członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz innych osób
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są
obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - pod
warunkiem wzajemności;
2) osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu posiadania jednego psa;
3) osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – z tytułu posiadania psa
asystującego;
4) osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania
jednego psa;
5) podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów.
Przy opracowywaniu propozycji stawek opłaty od posiadania psów na rok 2021 r.
zaproponowano utrzymanie stawek obowiązujących w roku 2020.
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