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UCHWAŁA NR XXX/263/2020
RADY GMINY MOSZCZENICA
z dnia 15 października 2020 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 18 a i art. 19 pkt 1 lit. f, pkt 3, art. 20 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z 2018 r. poz. 2244)
Rada Gminy Moszczenica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wprowadza się na terenie Gminy Moszczenica opłatę od posiadania psów.
2. Stawka opłaty od posiadania psów wynosi 100,00 zł rocznie od jednego psa.
§ 2. Od opłaty zwalnia się:
1) posiadanie szczeniąt do 3 miesięcy;
2) posiadanie psów wziętych ze schroniska dla bezdomnych zwierząt licząc od dnia zabrania psa;
3) posiadanie jednego psa pilnującego nieruchomości nie stanowiącej gospodarstwa rolnego.
§ 3. 1. Obowiązek uiszczania opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym pies został nabyty, a wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające
istnienie obowiązku uiszczania opłaty.
2. Opłata płatna jest jednorazowo bez wezwania w kasie Urzędu Gminy w Moszczenicy lub na rachunek
bankowy Gminy Moszczenica w terminie do dnia 15 maja każdego roku podatkowego, a w przypadku
powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku
podatkowego.
3. Jeżeli obowiązek uiszczania opłaty powstał lub wygasł w ciągu roku podatkowego, opłatę ustala się
proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek uiszczania opłaty.
§ 4. Traci moc Uchwała NR II/13/18 Rady Gminy Moszczenica z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie
opłaty od posiadanych psów (Dz. Urz. Woj. Łódzk. z 2018 r. poz. 6534).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Moszczenica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Łódzkiego.
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