
UCHWAŁA NR XXIV/211/2016
RADY MIEJSKIEJ W MUROWANEJ GOŚLINIE

z dnia 20 września 2016 r.

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dni 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 18a ust. 1 i art. 19 ust. 1 lit. f ustawy    z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716) Rada Miejska 
uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina opłatę od posiadania 
psów stanowiącą stawkę roczną 52,00 zł od jednego psa posiadanego przez osobę fizyczną.

§ 2. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania do dnia 15 maja roku 
podatkowego w wypadku kontynuowania obowiązku podatkowego powstałego w latach 
ubiegłych oraz w przypadku nabycia psa przed dniem 15 maja, a w przypadku powstania 
obowiazku po tej dacie, w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.

§ 3. 1)  Obowiązek zapłaty opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiaca następującego 
po miesiącu, w którym nastąpiło nabycie psa i wygasa z końcem ostatniego dnia miesiąca, w 
którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
2) W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku uiszczenia opłaty w ciągu roku 

podatkowego, stawkę roczną zmniejsza się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których 
istniał obowiązek jej zapłaty.

3) W przypadku powstania obowiązku w trakcie roku opłata płatna jest w wysokości równej 
kwocie wynikajacej z rozliczenia: 1/12 stawki razy liczba miesięcy pozostałych do końca 
danego roku z wyłączeniem miesiąca nabycia psa.

4) W przypadku wygaśnięcia obowiązku w ciągu roku podatkowego opłata płatna jest w 
wysokości równej kwocie wynikającej z rozliczenia: 1/12 stawki razy liczba miesięcy 
posiadania psa w danym roku włącznie z miesiącem, w którym nastąpiło zbycie psa.

5) Wszelkie zmiany mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku dotyczącego 
opłaty od posiadania psów  należy zgłaszać do Urzędu Miasta Murowana Goślina w ciągu 
14 dni od zdarzenia.
§ 4. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów:

1) Psa nabytego w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek" w Obornikach, przy ulicy 
Łopatyńskiego 1. Podstawą przedmiotowego zwolnienia jest dokument wydany przez 
schronisko dla bezdomnych zwierząt potwierdzający fakt zabrania psa ze schroniska.

2) Psa, który został trwale oznaczony elektronicznym systemem identyfikacji 
(transponderem-chipem). Podstawą przedmiotowego zwolnienia jest dokument 
potwierdzający wszczepienie „mikroprocesora". Zwolnienie następuje od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło trwałe oznaczenie 
elektronicznym systemem identyfikacji psa. W przypadku oznaczenia psa w trakcie roku 
opłata płatna jest w wysokości równej kwocie wynikajacej z rozliczenia: 1/12 stawki razy 
liczba miesięcy posiadania psa, włącznie z miesiacem, w którym psa trwale oznaczono 
elektronicznym systemem identyfikacji.
§ 5. 1)  Opłatę od posiadania psów należy wnosić na rachunek bankowy Gminy 

Murowana Goślina prowadzony przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w 
Pobiedziskach Oddział Murowana Goślina lub u sołtysów pobierających w drodze inkasa:
- sołtys sołectwa Białęgi - Piotr Michalski,
- sołtys sołectwa Białężyn - Katarzyna Królska,
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- sołtys sołectwa Boduszewo - Elżbieta Winogrodzka,
- sołtys sołectwa Długa Goślina - Monika Ewert,
- sołtys sołectwa Głębocko - Józef Krugiołka,
- sołtys sołectwa Głęboczek - Justyna Gronek,
- sołtys sołectwa Kamińsko - Elżbieta Dziel,
- sołtys sołectwa Kąty - Zygmunt Pawollek,
- sołtys sołectwa Łopuchowo - Leszek Sommerfeld,
- sołtys sołectwa Łopuchówko - Urszula Gendera - Zielińska,
- sołtys sołectwa Łoskoń Stary - Krzysztof Ancukiewicz,
- sołtys sołectwa Mściszewo - Maja  Frąckowiak,
- sołtys sołectwa Nieszawa - Marcin Walkowiak,
- sołtys sołectwa Przebędowo - Marek Karasiewicz,
- sołtys sołectwa Raduszyn - Renata Wawrzyniak,
- sołtys sołectwa Rakownia - Grzegorz Piotrzkowski,
- sołtys sołectwa Starczanowo - Paweł Bukowski,
- sołtys sołectwa Trojanowo - Agnieszka Somerfeld,
- sołtys sołectwa Uchorowo - Krystyna Nowak,
- sołtys sołectwa Wojnowo - Kazimierz Trafas,
- sołtys sołectwa Wojnówko - Przemysław Wawrzyniak,
- sołtys sołectwa Zielonka - Hieronim Kazuś,
- sołtys sołectwa Złotoryjsko - Jarosław Pawlak.

2) Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla sołtysów w wysokości 20 % zebranej kwoty.
3) Pobraną opłatę inkasenci powinni wpłacać na rachunek bankowy Gminy Murowana 

Goślina prowadzony przez Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach 
Oddział Murowana Goslina w ciągu 7 dni od daty pobrania.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Murowana Goślina.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2017 roku.

Podpisany Strona 2



UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie

w sprawie opłaty od posiadania psów na rok 2016

Zgodnie z art. 18a ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 716) rada gminy może wprowadzić opłatę od posiadania psów.
Opłatę pobiera się od osób fizycznych posiadających psy.
Na podstawie art. 18a ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów
nie pobiera się między innymi od:

1.  osób zaliczanych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - z tytułu
posiadania jednego psa;

2.  osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych - z tytułu
posiadania psa asystujacego;

3.  osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu
posiadania jednego psa;

4.  podatników podatku rolnego od gospodarstw rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż
dwóch psów.

Proponuje sie również zwolnienie z opłaty od posiadania psów:
1. psa nabytego w schronisku dla bezdomnych zwierząt „Azorek" w Obornikach, przy ulicy
Łopatyńskiego 1. Podstawą przedmiotowego zwolnienia jest dokument wydany przez
schronisko dla bezdomnych zwierząt potwierdzający fakt zabrania psa ze schroniska.
2. psa, który został trwale oznaczony elektronicznym systemem identyfikacji (transponderem-
chipem). Podstawą przedmiotowego zwolnienia jest dokument potwierdzający wszczepienie
„mikroprocesora".

Wprowadzenie zwolnienia ma zachęcić mieszkańców do chipowania psów oraz do nabywania
psów ze schroniska dla bezdomnych zwierząt „Azorek” w Obornikach.
Chipowanie psów umożliwia szybkie ustalenie właściciela zwierzęcia. Metoda ta zapobiega
bezdomności zwierząt.

Górna granica stawki opłaty od posiadania psów została określona w Obwieszczeniu Ministra
Finansów z dnia 28 lipca 2016 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat
lokalnych w 2017 r. i wynosi 118,97 zł.

Opłata zgodnie z ewidencją podatkową tut. urzedu zarejestrowanych jest 1 604 psów, w tym
zwolnionych od opodatkowania 1 116, podlegających opodatkowaniu 488. Ustalenie stawki
opłaty od posiadania psów w kwocie 52,00 zł szacunkowo skutkować będzie wpływami do
budżetu na poziomie ok. 25 376,00 zł.
Obniżenie stawki maksymalnej z kwoty 118,97 zł do kwoty 52,00 zł skutkować będzie
zmniejszeniem wpływów do budżetu o około 32 681 zł.

W 2017 roku proponuje się pozostawić stawkę dotyczącą opłaty od posiadania psów na poziomie
stawki obowiazującej w 2016 roku.

Opłata od posiadania psów winna równoważyć koszty ponoszone przez gminę w związku z
opłatami ponoszonymi na:
- partycypację w kosztach utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt (planowany koszt w
roku 2017 - ok. 65.000);
- pozostałe działania, np. przewidziane w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
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zapobieganie bezdomności zwierząt, zakup usług pozostałych dot. znakowania psów za pomocą
chipów (planowany koszt w roku 2017 - ok. 16.000).
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