
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE

z dnia .................... 2019 r.

w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie
z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie opłat od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571) i art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. 
2019 r., poz. 1170) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchylić Uchwałę nr XVII/203/12 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie 
opłat od posiadania psów.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 
Przewodniczący Rady

Jacek Fior
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Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy
może wprowadzić opłatę od posiadania psów, opłata ma charakter fakultatywny. Od 1 stycznia 2013 r. stawka
w Gminie Namysłów wynosi 45 zł rocznie od 1 psa. Przewidywane wykonanie dochodów z tytułu ww. opłaty
z roku 2019 szacuje się na ok. 20 tys. zł. Na stan obecny opłatę uiszcza się za posiadanie ok. 445 psów i od lat
notuje się stały spadek wpływów z tego tytułu (np. w 2016 r. – 21.474,62, 2017 r. – 19.967,50 zł, w 2018 r.
19.750,81 zł). Należy zaznaczyć, że w związku z brakiem bazy danych faktycznej ilości właścicieli psów, opłatą
objętych jest tylko część właścicieli. Wynika to z braku odpowiednich regulacji prawnych, które są poza
kompetencjami Rady Miejskiej w  Namysłowie. Należy zaznaczyć, że obowiązuje szereg zwolnień od opłaty od
posiadania psów, określonych w ustawie, co powoduje dodatkowe problemy co do tego czy opłata powinna zostać
naliczona. W związku z powyższym uchwała jest zasadna.

Projektodawca: Klub Radnych Rady Miejskiej w Namysłowie „Przyjazny Samorząd”
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