
UCHWAŁA NR XLIII/407/2017
RADY MIEJSKIEJ W SWARZĘDZU

z dnia 24 października 2017 r.

w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 
30 października 2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 18a ust. 1 i art. 19 pkt. 1 lit. f ustawy z dnia 12 stycznia 
1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.) uchwala, co 
następuje:

§ 1. 

Uchyla się uchwałę nr XIV/77/2007 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 30 października 
2007r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2007 r. Nr 184, 
poz. 4098).

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Swarzędz.

§ 3. 
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,

na tablicach ogłoszeń w sołectwach, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miasta i Gminy w Swarzędzu.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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UZASADNIENIE

Art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.

U. z 2017r. poz. 1785 z późniejszymi zmianami) stanowi, że Rada Gminy może

wprowadzić opłatę od posiadania psów. Opłatę pobiera się od osób fizycznych

posiadających psy.

Uchwałą nr XIV/77/2007 z dnia 30 października 2007r. Rada Miejska w Swarzędzu

wprowadziła na terenie Gminy Swarzędz opłatę od posiadania psów, określiła wysokość

stawki opłaty od posiadania psów, w tym również określiła zasady ustalania i poboru oraz

terminy płatności opłaty od posiadania psów.

Wprowadzona uchwałą z dnia 30 października 2007r. opłata od posiadania psów nie była

obligatoryjna której wymogi wprowadzenia określałaby ustawa o podatkach i opłatach

lokalnych. Wprowadzenie takiej opłaty stanowi jedynie możliwość, która pozostaje w

dyspozycji właściwej rady gminy.

Co więcej, zważyć należy na marginalne znaczenie przedmiotowej opłaty dla budżetu

Gminy Swarzędz.

Wobec powyższego, zasadnym jest zniesienie rzeczonej opłaty, począwszy od 1 stycznia

2018 roku.
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