UCHWAŁA NR XLVIII/425/2018
RADY MIEJSKIEJ BĘDZINA
z dnia 28 marca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875), art. 18a, art. 19 pkt 1 lit. f), pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1785 z późn. zm.),
art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz.
201 z późn. zm.)
Rada Miejska Będzina uchwala:
§ 1.
Wprowadza się na terenie Miasta Będzina opłatę od posiadania psów.
§ 2.
Ustala się roczną stawkę opłaty od posiadania psów w wysokości:
1) od jednego psa - 45,00 zł;
2) od każdego następnego psa - 25,00 zł.
§ 3.
1. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku.
2. Obowiązek uiszczenia opłaty od posiadania psów ustaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po
miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające ustanie tego obowiązku.
§ 4.
1. Opłata od posiadania psów płatna jest bez wezwania, w terminie do 30 czerwca danego roku.
2. W przypadku powstania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca danego roku, opłatę za ten rok
należy uiścić w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
3. W przypadku ustania obowiązku podatkowego po dniu 30 czerwca danego roku, wniesiona opłata
podlega zwrotowi w części obejmującej okres od ustania obowiązku podatkowego.
4. W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku, opłatę ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
§ 5.
Opłata od posiadania psów płatna jest:
1) w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie;
2) przelewem na właściwy rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie lub;
3) w zakresie określonym w § 6 – u inkasenta.
§ 6.
1. Zarządza się pobór opłaty za posiadanie psów w budynkach wielomieszkaniowych w drodze inkasa.
2. Jako inkasentów określa się następujące podmioty:
1) Miejski Zakład Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o. w Będzinie,
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2) Spółdzielnia Mieszkaniowa „WSPÓLNOTA” w Będzinie,
3) Spółka Mieszkaniowa „PARYŻ” Sp. z o.o. w Będzinie,
4) Spółdzielnia Mieszkaniowa „GÓRNIK” w Będzinie,
5) Zakład Administracji Budynków „GRODZIEC” Sp. z o.o. w Będzinie.
- w zakresie, w jaki każdy z wymienionych podmiotów zarządza budynkami wielomieszkaniowymi.
3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso dla dokonujących poboru opłaty w wysokości 10 % pobranej opłaty.
4. Wynagrodzenie płatne jest w ciągu 14 dni od daty wpływu dokumentu obciążającego.
5. Pobrana opłata z tytułu posiadania psów podlega wpłacie w pełnej wysokości na właściwy rachunek
bankowy Urzędu Miejskiego w Będzinie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Będzinie, w terminie do
10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano opłatę.
§ 7.
1. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów osoby posiadające psa pochodzącego ze schroniska dla zwierząt,
przez okres jednego roku kalendarzowego, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu
nabycia psa ze schroniska.
2. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z tytułu nabycia psa ze schroniska dla zwierząt jest umowa
nabycia psa od podmiotu prowadzącego schronisko dla zwierząt.
§ 8.
1. Zwalnia się z opłaty od posiadania psów, osoby posiadające psa, który został oznakowany poprzez
wszczepienie microchipa (transponder informacji numerycznej zawierającej cyfrowy kod).
2. Zwolnienie obowiązuje przez okres trzech lat kalendarzowych, licząc od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym dokonano trwałego oznakowania.
3. Dokumentem uprawniającym do zwolnienia z opłaty z tytułu posiadania psa oznakowanego za pomocą
microchipa, jest zaświadczenie lub adnotacja w książeczce zdrowia psa o tym oznakowaniu.
§ 9.
Traci moc uchwała Nr XXIX/292/2012 Rady Miejskiej Będzina z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie
określenia wysokości opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów obowiązującej na
terenie miasta Będzina od 1 stycznia 2013 r.
§ 10.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Będzina.
§ 11.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Będzina
Krzysztof Dudziński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XLVIII/425/2018
Rady Miejskiej Będzina
z dnia 28 marca 2018 r.
Zgodnie z art. 18a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku poz. 1785),
Rada gminy może w drodze uchwały wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłata ta pobierana jest od
osób fizycznych posiadających psy. Korzystając z uprawnienia nadanego w art. 19 pkt. 3 przedmiotowej
ustawy, postanowiono wprowadzić w ramach niniejszej uchwały dalsze zwolnienia przedmiotowe, poza
przewidzianymi ustawowo w art. 18a ust. 2 ustawy. W związku z powyższym, postanawia się zwolnić
z opłaty od posiadania psów osoby posiadające psa, który został oznakowany poprzez wszczepienie
microchipa (transponder informacji numerycznej zawierającej cyfrowy kod) przez okres 3 lat
kalendarzowych. Jednocześnie, jak dotychczas osoby posiadające psy ze schroniska dla zwierząt zwolnione
są również z opłaty od posiadania psa przez okres jednego roku kalendarzowego.
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